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Inleiding
Toen Hoofdcommissaris van de Politie Piet van der Poel tijdens het eerste Nederlandse militaire
offensief tegen de Indonesische Republiek (juli-augustus 1947) in het kielzog van de
Mariniersbrigade het binnenland van Oost-Java verkende, noteerde hij tot zijn genoegen dat hij langs
de weg ‘politie had gezien in het oude Veldpolitieuniform inclusief het embleem’.1 Voor de oorlog
vormde de Veldpolitie het meest prestigieuze korps van de koloniale Algemene Politie op het
platteland.2 Later toonde hij zich ‘ontroerd’ bij de aanblik van een ‘jonge agent’ met de ‘schuttersprijs
van vóór de oorlog op de borst’ – in zijn ogen ‘een vooroorlogse souvenir’.3 Voor een koloniaal
politieman als Van der Poel, die tijdens de oorlog vastzat in het Japanse interneringskamp Bangkinang
in Riau (Sumatra) moet de verschijning van de vooroorlogse Veldpolitie een herinnering aan beter
tijden zijn geweest.4 Zijn dienst stond namelijk zwaar onder druk. Het karakter en de samenstelling
van het pronkstuk van de Algemene Politie waren sterk veranderd: in 1946 had het Nederlandse
bestuur in Surabaya bijvoorbeeld noodgedwongen Madurese economische vluchtelingen en exRomusha’s gerekruteerd voor de Veldpolitie.5 Zeker is dat de koloniale politie gedurende de
dekolonisatie een transformatie moest ondergaan. Oude routines en ideeën moesten plaatsmaken voor
de militaire en politieke eisen van het moment.
Binnen dit onderzoek staan de doelen centraal die de Nederlandse civiele en militaire
gezaghebbers voor ogen hadden bij de opbouw van een moderne politieorganisatie in Oost-Java en
Madura. De vooroorlogse Algemene Politie vormde een spil binnen het Nederlandse beleid: een
functionerend politieapparaat gold zowel volgens militairen als politici als belangrijkste voorwaarde
voor de normalisering van het openbaar leven en de totstandkoming van een stabiele nieuwe
Indonesische staat.6 Zoals zal blijken, verdwenen de civiel-politiële kwaliteiten van de politie, die zo
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Dagboeken P.A. Van der Poel, Deel XVIII (1947), Collectie Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH),
3385.
2
Bloembergen, Marieke, De geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië. Uit zorg en angst (Amsterdam,
Leiden 2009) 186-191; Elsbeth Locher-Scholten, ‘State violence and the police in colonial Indonesia circa 1920.
Exploration of a theme’ in: Freek Colombijn en J. Thomas Lindblad (eds.), Roots of violence in Indonesia.
Contemporary violence in historical perspective (Leiden 2002) 81-103, aldaar 93-95.
3
Dagboeken Van der Poel, deel XIX (1948), 3582.
4
Notities Thijs Brocades Zaalberg en Petra Groen bij Dagboeken P.A. van der Poel, NIMH.
5
Romusha’s waren dwangarbeiders die werden ingezet om de Japanse oorlogseconomie te ondersteunen. Nota
kantoor voor bevolkingszaken. Korte aantekeningen betreffende veldpolitie Soerabja, 7-9- door Mr. C.J.G.
Becht, Nationaal Archief (NA), Archief van het Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering
(hierna afgekort AS), 2.10.14, inv. 3073; R. Raben, ‘Indonesian Romusha and coolies under naval
administration. The Eastern Archipelago, 1942-1945’ in: P.H. Kratoska en D. Tucker (.red), Aisan Labor in the
wartime Japanese empire. Unknown histories (New York 2005), 197-212, aldaar 209-210; Henk Hovinga, ‘End
of a forgotten drama. The reception and repatriation of Romusha after the Japanese Capitulation’ in: Krastoska
en Tucker (red.), 213-234, aldaar 225.
6
Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de Nederlandse onderhandelaars zowel tijdens de uitwerking van het
Linggarjati-akkoord als tijdens de onderhandelingen op basis van de Renville-overeenkomst de vorming van een
gemengd politiekorps als oplossing zagen voor de demilitarisering van Java en Sumatra. Bijlage Netherlands
delegation working paper VI on internal security, Verslag van de vergadering van de subcommissie van 4 van
de politieke commissie, 29-4-1948, Officiële bescheiden Nederlands-Indonesische betrekkingen (NIB), S.L van
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nauw verbonden waren met de legitimiteitsclaims van het Nederlandse beleid, tijdens het
gewelddadig conflict naar de achtergrond. De politie verwerd tot een paramilitair hulpkorps. Ook in
deze militaire rol voldeed de politie uiteindelijk niet. Volgens militair historica Petra Groen vormde zij
in de laatste fase van het conflict zelfs de 'achillespees van de militaire macht'.7 Aan de hand van een
regionale analyse zullen de knelpunten van het politiebeleid worden belicht door naar de
besluitvorming op verschillende niveaus te kijken. De hoofdvraag is daarbij: waarom slaagden de
Nederlandse beleidsmakers er niet in een civiele politiedienst te ontwikkelen in Oost-Java en Madura
in de periode 1945-1949?
Het vraagstuk van de civiele politie biedt inzicht in de fundamentele problemen van koloniale
gezag tijdens dekolonisatiecrisis. Achter het politiebeleid gingen namelijk conflicterende
doelstellingen schuil die de knelpunten binnen het Nederlandse beleid blootleggen. De dilemma's en
problemen waarmee de civiele politie geconfronteerd werd, kunnen het best begrepen worden door
het beleid vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Allereerst zijn er militair en bestuurlijke
aspecten: de Nederlandse autoriteiten moesten op korte termijn de bestuurlijke situatie meester
worden en de Republiek isoleren. Hoe dachten de Nederlandse autoriteiten het bestuur te
normaliseren te midden van het revolutionaire geweld? Kwam de dominantie die de militaire
autoriteiten volgens sommige onderzoekers genoten binnen het Nederlandse bestuurlijk apparaat ook
tot uitdrukking in het politiebeleid?8 Daarnaast kende het politiebeleid politieke aspecten: Nederland
kon zijn legimititeit niet langer ontlenen aan de traditionele koloniale handhaving van 'rust en orde' en
moest een reëel politiek alternatief voor de Republiek ontwikkelen. In hoeverre trad er een
verandering op in de vooroorlogse bestuursvoering? Wist de Algemene Politie zich te ontwikkelen
van een koloniale politiedienst tot een gestroomlijnde organisatie die de Nederlandse plannen voor
gedekoloniseerd, 'modern' Indonesië geloofwaardigheid verleende? Vond er een Indonesianisatie
plaats binnen de politieorganisatie?
De rol van de 35 duizend man sterkte civiele politie in Nederlandse dienst tijdens het
gewapend conflict met de Republiek (1945-1949) is tot nu toe nauwelijks onderzocht.9 Binnen de
militaire historiografie komt de politie soms zijdelings ter sprake, maar de aandacht voor de gehele
'civillian effort' binnen de Nederlandse militaire strategie is ook hier sterk verwaarloosd.10 In een
der Wal (red.), deel XIII, blz 219; Notulen van de vergadering met minister-president (Beel) en minister van
overzeese gebiedsdelen (Jonkman) op 22 mei 1947, NIB, IX, blz. 32
7
Petra Groen, Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in Indonesië 1945-1950
(Amsterdam 1991) 194.
8
J.A.A. van Doorn en W.J. Hendrix, Ontsporing van Geweld. Over het Nederlands/Indisch/Indonesisch conflict
(Rotterdam 1970) 196-205; Remy Limpach, De brandende kampongs van generaal Spoor (Amersfoort 2016)
656-661, 686-691; G.C. Zijlmans, Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps
binnenlands bestuur op Java 1945-1950 (Amsterdam 1985) 299.
9
L. Margadant, 'De politie-organisatie in het nieuwe bestel', Bestuursvraagstukken/ soal-soal pemerintahan 1:2
(1949) 190-197, aldaar 193-194.
10
Thijs Brocades Zaalberg, ‘The civil and military dimensions of Dutch counter-insurgency on Java, 1947-49’,
British journal for military history 1:2 (2015) 67-83, aldaar 69; Idem, ‘The use and abuse of the ‘Dutch
approach’ to counter-insurgency’, Journal of strategic studies 36:6 (2013) 867-897, aldaar 874.
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verkennend artikel stelt Thijs Brocades Zaalberg dat de twee andere pijlers van de ‘klassieke
counterinsurgency-driehoek’ buiten het leger – het civiel bestuur en de politie – zeer slecht
functioneerden.11 Ook Roel Frakking benadrukt in een artikel over de ondernemingswacht dat
generaal Spoor zich vrijwel alleen op militaire middelen richtte, waardoor de bevolking op termijn
steeds vijandiger werd.12 De uit 'inheemse krachten' bestaande veiligheidstroepen in Nederlandse
dienst, zoals de ondernemingswacht, werden volgens hem het slachtoffer van de gebrekkige civielmilitaire samenwerking en vormden kwetsbare, van het leger afhankelijke instellingen.13 Toch
speelden zij volgens Frakking een sleutelrol binnen het conflict. Je kunt in zijn ogen het conflict niet
begrijpen zonder naar ‘indigenous agency’ te kijken, terwijl juist dit aspect in de geschiedschrijving
van koloniale oorlogen en dekolonisatieoorlogen sterk wordt verwaarloosd.14 In een analyse van de
deelstaat Pasundan (West-Java) maakt hij bijvoorbeeld duidelijk dat de lokale elite zijn steun voor de
Nederlandse zaak liet afhangen van de politieke beloftes en militaire geloofwaardigheid van de
Nederlanders.15
Beide auteurs weten aan de hand van counter insurgency-theorieën en het thema van militairciviele samenwerking (“cimic”) aan te tonen dat de mobilisering van de Indonesische samenleving
van doorslaggevend belang was.16 Aan de hand van deze theorieën verklaren zij het militairstrategisch falen van het Nederlandse beleid.17 Zij belichten de politie hoofdzakelijk als schakel
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Ibidem, 73-76.
De ondernemingswacht was een (inheemse) veiligheidsdienst die de plantages en fabrieken op Java en
Sumatra moest beveiligen. De organisatie werd in het najaar van 1947 opgericht. Officieel stonden de wachten
onder toezicht van de militaire autoriteiten en de Algemene Politie, maar in de praktijk werd de organisatie
grotendeels overgelaten aan de planters zelf. Roel Frakking, ‘Who wants to cover everything covers nothing.
The organization of indigenous security forces in Indonesia, 1945-50’, Journal of Genocide Research 14:3-4
(2012) 337-358, aldaar 347.
13
Ibidem, 351; Roel Frakking, Het middel erger dan de kwaal. De opkomst en ondergang van de
ondernemingswacht in Nederlands-Indië 1946-1950, Masterscriptie Internationale betrekkingen in historisch
perspectief 2011, url: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/204877, 30-32, 69-72.
14
Roel Frakking, “Gathered on the point of a bayonet’. The Negara Pasundan and the colonial defence of
Indonesia, 1946-50’, The International History Review 39:1 (2017) 30-47, aldaar 30-31.
15
Momenteel werkt hij aan een dissertatieonderzoek over de rol van inheemse hulpcorpsen aan Nederlandse
zijde tijdens de dekolonisatieperiode. Hierin vergelijkt hij de Nederlandse strategie met de Britse ‘hearts and
minds’ campagne tijdens de ‘Malayan emergency’. Zie website European University Institute (E.U.I), url:
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/People/Researchers/2012-2013.aspx
(bekeken op 2-2-2016); Roel Frakking, 'The plantation as counter-insurgency tool Indonesia 1900-50' in: Martin
Thomas en Gareth Curless (red.), Decolonization and conflict. Colonial comparisons and legacies (Londen
2017), 57-78; Frakking, "Gathered on the point of a bayonet", 13.
16
Zaalberg, ‘The civil and military dimensions of Dutch counterinsurgency of Java’, 70.
17
Historisch onderzoek naar counter-insurgencycampagnes kan van oudsher rekenen op militaire belangstelling
en dient soms zelfs als lesstof voor militair-strategen, vooral na de desastreuze ontwikkelingen in Irak en
Afghanistan. Vooral de succesvolle Britse counterinsurgency tijdens de Malayan Emergency (1948-1960), maar
ook de ‘tache d’huille’ aanpak van de Franse generaal en koloniaal bestuurder H. Lyautey zijn vaak onderwerp
van mythevorming over civiel-militaire samenwerking. Deze belangstelling kent ook een Nederlandse pendant
in de zoektocht naar een ‘Dutch approach’ door de geschiedenis heen, die merkwaardig genoeg terugvoert tot de
doctrines van Snouck-Hurgronje en Van Heutsz in Aceh. T.W. Brocades Zaalberg, “Hearts and minds’ of
‘search and destroy’. Leren van klassieke counter-insurgency’, Militaire Spectator 176:7-8 (2007) 288-301,
aldaar 292-294; ‘Afscheid van Indië? Counterinsurgency in Nederlands-Indië, 1816-1949’, Militaire Spectator
117:3 (2008) 135-143, passim.
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binnen het gehele militaire apparaat en analyseren de militaire doelstellingen die met het politiebeleid
gemoeid waren. Het historiografisch belang van de politie reikt echter veel verder. De politie was
namelijk niet alleen een militair instrument, maar was ook cruciaal voor de legitimering van het
Nederlands gezag. Zeker in koloniale samenlevingen, waar het overheidsapparaat vanwege zijn
magere personele bezetting voor een groot deel van de bevolking slechts op afstand aanwezig was,
gold de politie als het 'gezicht van de staat'.18
Geen enkele andere organisatie is zo nauw verbonden met het 'monopolie op legitiem fysiek
geweld' – het essentiële kenmerk van een staat volgens Weber.19 De socioloog Piet van Reenen merkte
op dat dit geweldsmonopolie in twee componenten kan worden onderverdeeld: het 'geweldspotentieel'
(dwangmiddelen) en het 'rechtenmonopolie' (legitimiteit van het gezag).20 Beide verkeerden tijdens
het dekolonisatieconflict in Indonesië in crisis en moesten door de Nederlandse autoriteiten opnieuw
uitgedokterd worden.21 Het vraagstuk van de civiele politie lag hierdoor op het snijvlak van het
politieke, bestuurlijke en militaire beleid. Juist de combinatie van praktische veiligheidskwesties en
ideologische claims maakt de politie tot historiografisch interessant terrein, aan de hand waarvan de
verhouding tussen de politieke en militaire dimensie van het conflict kan worden belicht.
De historiografie van Britse dekolonisatieconflicten toont bijvoorbeeld aan hoezeer het belang
van de politie zowel in politieke als militaire zin toenam.22 Doorgaans belandde de politie in een
spagaat: enerzijds moest zij de civiel-politiële taken als recherchewerk en preventief optreden blijven

18

David Arnold, 'Police power and the demise of British rule in India, 1930-47' in: David Killingray en David
Anderson (.red), Policing and decolonisation. Politics, nationalism and the police, 1917-65 (Manchester 1992),
42-61, aldaar 44; D.A. Campion, Watchmen of the Raj The United Provinces police, 1870-1931and the
dilemmas of colonial policing in British India (New York 2002) 1, 266; M. Muschalek, ‘Honourable soldierbureaucrats. Formations of violent identities in the colonial police force of German Southwest Africa’, The
Journal of Imperial and Commonwealth History 41:4 (2013) 584-599, aldaar 589-590, 592-594; Marieke
Bloembergen, ‘The dirty work of empire. Modern policing and public order in Surabaya, 1911-1919’, Indonesia
83 (2007) 119-140, aldaar 121; Martin Thomas, 'Intelligence providers and the fabric of the late colonial state'
in: J. Dülffer en Marc Frey (red.), Elites and decolonization in the twentieth century (New York 2011), 11-35,
aldaar 11-12.
19
De klassieke definitie van Weber luidt: 'diejenige menschliche Gemeinschaft, welche innerhalb eines
bestimmten Gebietes – dies: das “Gebiet” gehört zum Merkmal – das Monopol legitimer physischer
Gewaltsamkeit für sich (mit Erfolg) beansprucht'. Max Weber, ‘Politik als beruf’ (1919) in Idem, Gesammelte
politische schriften von Max Weber. E. Flitner (red.) (1999) 396-450, aldaar 397.
20
Piet van Reenen, Overheidsgeweld. Een sociologische studie van de dynamiek van het geweldsmonopolitie
(Alphen aan de Rijn 1979) 16-18.
21
Politieke legitimiteit binnen een koloniale context is een complex, omstreden historiografisch thema. De
meest bekende problematisering van het idee van koloniale legitimiteit is nog altijd het werk van Ranajit Guha,
die de koloniale heerschappij in Brits-Indië aan de hand van Gramsciaanse termen omschreef als 'domination
without hegemony', waarbij het gezag meer berustte op 'coercion' dan 'persuasion'. Zijn historiografische kritiek
is niet alleen van grote invloed geweest op de Indiase historiografie, maar luidde tevens een meer algemene,
theoretische problematisering in van het concept van 'collaboratie' en de reductie van koloniale politiek tot de
wisselwerking van het Europese bestuur en de inheemse elites. Binnen dit onderzoek wordt slechts gekeken naar
de rechtvaardiging achter het Nederlandse beleid. Uiteraard wordt niet betoogd dat de legitimiteitsclaims ook
door de bevolking van Oost-Java gedragen werden. Ranajit Guha, Dominance without hegemony. History and
power in colonial India (Cambridge 1997) IX-XVI, 22-23.
22
D. Killingray and D. Anderson, ‘An orderly retreat? Policing the end of empire’ in: Idem (red.), Policing and
decolonisation. Politics, nationalism and the police, 1917-65 (Manchester 1992), 1-22, aldaar 14.

5

vervullen en op deze manier de staat de broodnodige legitimiteit verschaffen, anderzijds werd het
steeds belangrijker de antikoloniale partijen onder de duim te houden en namen politieke repressie en
gewelddadig optreden alleen maar toe.23 De controle over de politie vormde volgens David Anderson
en David Killingray een van de 'meest gevoelige en belangrijke onderwerpen' voor zowel
antikoloniale nationalisten als de vertrekkende Europese mogendheden.24 In vrijwel alle onderzoeken
komt naar voren dat de politiediensten tijdens dekolonisatieconflicten een sterke groei doormaken.25
Wanneer er sprake was van een veiligheidscrisis, moesten zij in hoog tempo gemilitariseerd worden.26
In de internationale historiografie komt tevens naar voren dat de inlichtingendiensten, die tijdens
dekolonisatieconflicten zowel voor militaire operaties als politiek politiewerk van levensbelang
waren, overal een sterke groei doormaakten en een hogere prioriteit kregen.27 Anderson en Killingray
concludeerden dan ook dat de politie 'meer dan ooit' het apparaat van de koloniale staat bleef.28
Historiografie van het Nederlandse beleid: dekolonisatie als diplomatiek proces en als militair
conflict
Dit onderzoek sluit aan bij de algemene historiografie over het Nederlandse beleid tijdens de
dekolonisatie van Nederlands-Indië. Binnen deze historiografie kan een onderscheid worden gemaakt
tussen twee min of meer gescheiden onderzoeksvelden: in diplomatieke analyes staan het proces dat

23

Charles Smith, 'Communal conflict and insurrection in Palestine, 1936-48' in: Killingray en Anderson (.red),
Policing and decolonisation, 62-83, 75; A.J. Stockwell, 'Policing during the Malayan emergency 1948-1960.
Communism, communalism and decolonisation' in: Killingray en Anderson (.red), Policing and decolonisation,
105-126, aldaar 111-113, 117
24
Killingray en Anderson, 'An orderly retreat?', 1, 12-13; Arnold, 'Police power and the demise of British rule in
India, 1930-147', 42-43, 46-47, 52-53.
25
Killingray en Anderson, ‘An orderly retreat?', 4; Arnold, 'Police power and the demise of British rule in India,
1930-47', 56-57; John McCracken, 'Authority and legitimacy in Malawi. Policing and politics in a colonial state'
in: Anderson en Killingray (.red), Policing and decolonisation, 158-186, aldaar 181; Emmanuel Blanchard,
‘French colonial police’ in: G. Bruinsma en D. Weisburd (red.), Encyclopedia of criminology and criminal
justice (2014), vol. 8, 1836-1846, aldaar 1845; Stockwell, 'Policing during the Malayan emergency 1948-1960';
David Throup, 'Crime, politics and the police in colonial Kenya, 1939-63' in: Killingray en Anderson (.red),
Policing and decolonisation, 127-155, aldaar 141.
26
Killingray en Anderson, ‘An orderly retreat?', 2, 5; Arnold, 'Police power and the demise of British rule in
India, 1930-47', 56-57; Smith, 'Communal conflict and insurrection in Palestine', 62, 69-78; Stockwell, 'Policing
during the Malayan emergency 1948-1960', 111-114; Throup, 'Crime, politics and the police in colonial Kenya'
134-137, 143-144; McCracken, 'Authority and legitimacy in Malawi', 175-176; David Anderson, 'Policing and
communal conflict. The cyprus emergency, 1954-60' in: Anderson en Killingray (red.), Policing and
decolonisation, 187-217, aldaar 199; Curless, 'The sten gun is mightier than the pen', passim.
27
Killingray en Anderson, ‘An orderly retreat?', 5, 15-17; Richard Rathbone, 'Political intelligence and policing
in Ghana in late 1940s and 1950s' in: Killingray en Anderson (.red), Policing and decolonisation, 84-104, aldaar
100-101; Stockwell, 'Policing during the Malayan emergency 1948-1960', 110; McCracken, 'Authority and
legitimacy in Malawi', 75-76; Anderson, 'Policing and communal conflict', 208-209; Sandra Araújo, 'Shaping an
empire of predictions. The Mozambique Information Centralization and Coordination Services (1961-1974)' in:
Emmanuel Blanchard, Marieke Bloembergen en Amandine Lauro (red.), Policing colonial empires. Cases,
connections, boundaries (ca. 1850-1970) (Brussel 2017), 137-158, passim; Thomas, 'Intelligence providers and
the fabric of the late colonial state', 18-19; Sinclair en Williams, 232; Throup, 'Crime, politics and the police in
colonial Kenya', 144-146; Anderson, 'Policing and communal conflict', 201, 207-210.
28
Killingray en Anderson, 'An orderly retreat', 13.

6

zich aan de politieke top afspeelde en de onderhandelingen over de staatkundige toekomst van
Indonesië centraal, terwijl militaire studies juist de gewelddadige consequenties van het
dekolonisatieconflict als vertrekpunt nemen en verder inzoomen op de dynamiek van de
guerrillaoorlog, de escalatie van geweld en oorlogsmisdaden.29 Het politiebeleid biedt bij uitstek de
mogelijkheid de politieke, militaire en bestuurlijke problematiek binnen één analyse te integreren.
Nergens komen de spanningen tussen politieke langetermijnvisies, militaire veiligheidsbelangen en
bestuurlijk pragmatisme namelijk zo duidelijk naar voren als in het politiebeleid.
Het politieke beleid: 'geleidelijke dekolonisatie' of een 'moderne koloniale staat'?
Het belangrijkste debat binnen de historiografie het Nederlandse politieke beleid heeft betrekking op
de intenties achter de Nederlandse dekolonisatiekoers. J. de Jong zet zich nadrukkelijk af tegen de
‘traditionalistische’ visie van H.W. Van den Doel.30 Volgens De Jong beoogde Nederland van meet af
aan een 'geleidelijke dekolonisatie', terwijl Van den Doel het beleid karakteriseert als het streven naar
een 'moderne koloniale staat'.31 In De terugtocht (2014) bestrijdt De Jong de ‘accepted truth’, volgens
welke Nederland een kortzichtig beleid voerde dat geheel voorbijging aan veranderingen binnen de
internationale politiek, door in te zetten op militaire optreden en een neokoloniaal verdeel-enheersstrategie.32 Hij benadrukt dat gematigde politici aan Nederlandse zijde voortdurend bereid waren
aanzienlijke concessies te doen aan de Republiek.33 Hij toont aan dat voormannen als Van Mook en
Sjahrir (later Stikker, Van Roijen en Hatta) voortdurend dicht bij een akkoord waren, maar geen steun
vonden bij hun achterban die een militaire oplossing voorstonden.34 Dit onderzoek kan dit debat
verdiepen door vast te stellen op welke manier Nederlandse politieke plannen vertaald werden in
praktisch politiebeleid en in hoeverre continuïteiten zijn aan te stippen met de vooroorlogse koloniale
bestuurspraktijk.
Het debat heeft bovenal aangetoond dat het van groot belang is de complexiteit en de
tegenstrijdigheden binnen de Nederlandse politiek bloot te leggen: juist de fundamentele
meningsverschillen onder beleidsmakers brengen de knelpunten binnen het dekolonisatiebeleid aan

29

Veel politiek-historiografisch werk steunt nog steeds op de in regeringsopdracht uitgegeven, twintigdelige
bronnenpublicatie Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen (1970-1996).
Pieter Drooglever, ‘Dekolonisatie in twintig delen. Een persoonlijke impressie’ in: P.J. Drooglever en M.J.B.
Schouten (red.), De leeuw en de banteng (Den Haag 1997) 273-283;
30
J.J.P. de Jong, ‘Traditionalistische visie op dekolonisatie van Indië’, Internationale Spectator 55:1 (2001) 4044, passim.
31
H.W. van den Doel, Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse imperium in Azië (Amsterdam 2000) 340;
De Jong, De terugtocht, 298.
32
De Jong, De Terugtocht, 10-11, 297-298.
33
Van den Doel betoogt daarentegen dat Nederland van deze geleidelijke dekolonisatiekoers afstapte toen het
het akkoord van Lingggarjati ‘aankleedde’ met eigen voorwaarden. Ibidem, 147-148; 298-299; H.W. van den
Doel, Het rijk van insulinde. Opkomst en ondergang van een Nederlandse kolonie (Amsterdam 1996) 296.
34
Aan Indonesische zijde waren dit TNI-opperbevelhebber Sudirman, aan Nederlandse kant het KVP-politici
Romme, Sassen en Beel en de legertop. De Jong, De Terugtocht, 249-253, 298-303.
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het licht. De verdienste van De Jongs revisionisme is namelijk dat hij zeer helder heeft aangetoond dat
er zowel binnen de Nederlandse als Republikeinse politiek voortdurend sprake was een
richtingenstrijd. Terecht merkt hij in zijn nauwgezette diplomatieke analyse op dat de dekolonisatie
een complex, chaotisch proces vormde en het beleid veel diffuser was dan vaak wordt aangenomen.35
Ook P. Drooglever merkte op dat veel beleidsmaatregelen een ‘tentatief karakter’ hadden en er vaak
aanzienlijke verschillen van inzicht bestonden tussen Batavia en Den Haag.36 De richtingenstrijd
beperkte zich echter niet tot de politieke top: binnen dit onderzoek zullen daarom de tegengestelde
belangen van de verschillende instanties en bestuurlijke niveaus aan Nederlandse zijde worden
belicht. De politie bevond zich voortdurend in het krachtenveld van de politieke onderhandelaars, de
beleidsmakers in Batavia, militaire commandanten en lokale bestuurders en vormt dus een mooi
vertrekpunt voor een analyse van de tegenstrijdigheden binnen het Nederlandse beleid.
Het is bovenal nodig het diplomatiek proces nader te contextualiseren: de bewegingsruimte
aan de onderhandelingstafel werd namelijk begrensd door de mogelijkheden die de Nederlandse
autoriteiten hadden om het koloniale staatsbestel op korte termijn te hervormen. Deze achtergronden
blijven soms enigszins onderbelicht in De Jongs streven om het Nederlandse beleid te rehabiliteren.
Hij heeft de neiging de beslissingen van diplomaten te beoordelen naar hun doelmatigheid. Hij stelt
bijvoorbeeld dat Nederland tijdens de Operatie Product een ‘gouden kans’ mistte toen het ‘niet naar
Yogja oprukte’ en in een eerdere fase de ‘internationale factor’ had moeten worden ingezet.37 Ook
deelt hij 'lauweren' uit aan topdiplomaat H. van Roijen en kent hij een 'standbeeld' aan toe minister
van Buitenlandse Zaken D. Stikker.38 J. Jansen van Galen rekende op vergelijkbare manier af met
‘mythen’ omtrent het Nederlandse dekolonisatiebeleid door te betogen dat Nederland op het moment
van de soevereiniteitsoverdracht belangrijke doelen had weten te behalen.39 In plaats van te
beoordelen in hoeverre politieke beslissingen aansluiten bij de uiteindelijke uitkomsten van het
dekolonisatieproces, is het noodzakelijk de beweegredenen achter het beleid te verklaren en vast te
stellen hoe de betrokken partijen de politieke toekomst op verschillende momenten voor zich zagen.
Hiervoor is het nodig de ontwikkelingen na 1945 te bezien in het licht van de ontwikkeling
van de koloniale staat op lange termijn. Van den Doel besteedt meer aandacht aan het algehele
historische referentiekader van beleidsmakers, waardoor hij erin slaagt het dekolonisatiebeleid te
relateren aan de spanningen die al geruime tijd bestonden binnen de koloniale staat die 'met relatief

35

De Jong baseerde zijn onderzoek op Nederlandse, Indonesische, Australische en Amerikaanse interviews en
archieven. Ibidem, 12-14.
36
Drooglever, 276-277.
37
De Jong, De terugtocht, 259-60, 301, 303-304.
38
Ibidem, 259-260.
39
John Jansen van Galen, Afscheid van de koloniën. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid 1942-2010,
proefschrift Universiteit van Amsterdam, 5-10, 159-165.
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beperkte machtsmiddelen een omvangrijke inheemse bevolking overheerste’.40 Zijn conclusies duiden
inderdaad op een koppige koloniale mentaliteit: de Nederlandse beleidsmakers slaagden er niet in de
koloniale “zedelijke roeping” achter zich te laten en voerden een uitzichtloos beleid.41 De vraag blijft
daarbij echter waarom Nederland dit klaarblijkelijk contraproductieve beleid pas in 1949 verliet.
Zoals in verband met het dekolonisatiebeleid Von der Dunk schreef, is het voor historici in de eerste
plaats zaak ‘die wantaxatie te verklaren’.42 Op welke manier dachten de Nederlanders het vertrouwen
van de bevolking te winnen en het bestuur te normaliseren? Het politiebeleid biedt inzicht in de wijze
waarop de Nederlandse bestuurders dachten hun gezag te herstellen.
Een probleem van de gehele historiografie van het Nederlandse politieke dekolonisatiebeleid
is dat de kloof tussen de diplomatieke tekentafel en de realiteit van een bittere guerrillaoorlog nergens
wordt overbrugd. Voor de lezer lijken het onderhandelingsproces en de gewelddadige strijd welhaast
gescheiden werelden: het geweld van Westerlings commando’s op Zuid-Celebes vond immers kort na
het sluiten van de conceptovereenkomst van het Linggarjati-akkoord plaats.43 Dit onderzoek poogt
juist de realiteiten achter het diplomatieke schaakspel blootleggen en te illustreren hoe
hervormingsplannen vertaald werden door de Algemene Politie en het Binnenlands Bestuur (BB), dat
wegens het gewapende conflict met de Republiek sterk gemilitariseerd was. Drong de vernieuwende
politiek die De Jong signaleert door tot het plaatselijke politiebeleid? Het is immers de vraag wat er
van alle politieke hervormingen terecht kwam op het moment dat ambtenaren deze moesten
implementeren te midden van een gewelddadig conflict.
Britse studies tonen aan dat het politiebeleid tijdens de dekolonisatieconflicten doorgaans
'reactief' was en vooruitstrevende hervormingen in de praktijk op veel weerstand stuitten.44 Georgina
Sinclair betoogde bijvoorbeeld dat ambitieuze plannen voor democratisering van de politie in het
naoorlogse Britse Rijk vaak teniet gedaan werden door de ‘practicalities of policing the end of
empire’ en ‘ondemocratische politiemensen’.45 'In theorie' accepteerden lokale officieren weliswaar de
pogingen van het Colonial Office om de bonte verzameling koloniale politiemachten te
standaardiseren en demilitariseren, maar in de praktijk legden zij deze naast zich neer.46

Militaire historiografie

40

Hij besteedt uitgebreid aandacht aan de plannen voor bestuurlijke vernieuwing, die in de periode 1918-1925
zo sterk verwaterden dat Nederlands-Indië tot 1942 een ‘beambtenstaat’ bleef zonder geloofwaardige vorm van
representatie van de bevolking. Van den Doel, Afscheid van Indië, 334-335.
41
Ibidem, 341; Van den Doel, Het rijk van insulinde, 282-283.
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H.W. von der Dunk, ‘Intentie en effect in de politiek. Nederland Indonesië 1945-1950’ in: P.J. Drooglever en
M.J.B. Schouten (red.), De leeuw en de banteng (Den Haag 1997), 17-23, aldaar 22.
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De Jong, De terugtocht, 90-93.
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Killingray en Anderson, 'An orderly retreat', 10; Georgina Sinclair, At the end of the line. Colonial policing
and the imperial endgame, 1945-80 (Manchester 2011) 205.
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Ibidem, 65-68.
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Het functioneren van de civiele politie biedt tevens inzicht in de militarisering van het
bestuursapparaat en de confrontatie van het Nederlandse civiele en militaire gezagsapparaat met de
Javaanse samenleving. Konden de militaire autoriteiten de politie aan zich binden of leverde dit
politieke bezwaren op? Functioneerde de civiele politie als middel om het geweld te beteugelen, het
bestuur te normaliseren en te fungeren als schakel tussen de militairen en de bevolking, of werd zij
onderdeel van de militaire repressie? Door vast te stellen onder welke omstandigheden het reguliere
functioneren van de politie als civiel gezagsapparaat werd bemoeilijkt, sluit dit onderzoek aan bij
vraagstukken binnen de twee belangrijkste categorieën binnen de Nederlandse militaire historiografie:
de analyses van het algemene Nederlandse strategische beleid en de studies naar het specifieke
probleem van geweld en oorlogsmisdaden.47
Uit militair-strategische studies blijkt nog duidelijker dan uit diplomatieke reconstructies dat
de legertop belangrijke invloed had op de politieke beleidsmakers in Den Haag en de hoogste
bestuurders in Batavia. Petra Groen en Jaap De Moor wezen met klem op de invloed van de legertop
op belangrijke politieke beslissingen, zoals de keuze voor een tweede militair offensief in december
1948. Zij komen beiden tot de conclusie dat legercommandant Simon Spoor als ‘politieke generaal’
duidelijk zijn stempel heeft gedrukt op het gehele Nederlandse beleid.48 De optimistische scenario's
van de legertop, die de capaciteiten van de Nederlandse troepen telkens te hoog aansloegen, waren
volgens Groen mede debet aan het falen van de eufemistisch betitelde 'politionele acties'.49 Mogelijk
genoot hij vanwege zijn expertise als koloniaal officier ook de nodige invloed op het politiebeleid.
De vraag is echter niet alleen in hoeverre de militaire autoriteiten het politieke
besluitvormingsproces konden beïnvloeden, maar vooral hoe politieke plannen en richtlijnen door hen
werden vertaald naar de dagelijkse praktijk. Terwijl Nederlandse politici bij cruciale politieke
beslissingen al op de inzichten van hun legercommandant terugvielen, hadden zij op het lokale beleid

47

Uiteraard lopen beide categorieën in elkaar over en zijn er geen militair-strategische studies die geen aandacht
besteden aan extreem geweld en vice versa. Tot de eerste categorie behoren bijvoorbeeld Petra Groen,
Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in Indonesie (Leiden 1991); J.A. de
Moor, Generaal Spoor. Triomf en tragiek van een legercommandant (Amsterdam 2011); Brocades Zaalberg,
'The military and civil dimensions of Dutch counter-insurgency on Java, 1947-49’; J.A. de Moor, ‘Afscheid van
Indië? Counterinsurgency in Nederlands-Indië, 1816-1949’; Frakking, 'The plantation as counter-insurgency
tool Indonesia 1900-50'. Tot de omvangrijke tweede categorie behoren bijvoorbeeld: J.A.A. van Doorn en W.J.
Hendrix, Ontsporing van Geweld. Over het Nederlands/Indisch/Indonesisch conflict (Rotterdam 1970); J.A. de
Moor, Westerling’s oorlog. Indonesië 1945-1950, de geschiedenis van de commando’s en parachutisten in
Nederlands-Indië 1945-1950 (Amsterdam 1999); Bart Luttikhuis en A. Dirk Moses (red.), Colonial
counterinsurgency and mass violence. The Dutch empire in Indonesia (Oxon 2014); Peter Romijn, 'Learning on
'the job'. Dutch war volunteers entering the Indonesian war of independence., 1945-46', Journal of Genocide
Research 14:3-4 (2012) 317-336; Gert Oostindie (met medewerking van Jonathan Verwey en Ireen
Hoogenboom), Soldaat in Indonesië 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de
geschiedenis (Amsterdam 2015); Remy Limpach, De brandende kampongs van generaal Spoor (Amersfoort
2016);
48
Groen, Marsroutes en dwaalsporen, 276; De Moor, Generaal Spoor, 379-387.
49
Zij wees er bijvoorbeeld op dat alleen generaal Schilling in november 1946 een realistische inschatting
maakte van de benodigde militaire capaciteiten die nodig zouden zijn om de Republiek te verslaan. Hij kreeg
echter te weinig steun. Groen, Marsroutes en dwaalsporen 46-50, 281, 283.
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nog minder zicht. Was er sprake van een wisselwerking tussen de invloed van de legertop op de
politiek in Den Haag en Batavia enerzijds, en het overwicht van de militaire autoriteiten op het beleid
in Indonesië zelf anderzijds? Studies naar oorlogsmisdaden lijken dit wel te suggereren: Remy
Limpach stelde bijvoorbeeld dat de legertop de politiek in Den Haag na een reeks aantijgingen over
oorlogsmisdaden op afstand hield, terwijl de hoogste militaire autoriteiten zelf in het dagelijkse beleid
een tweeslachtige houding aannam met betrekking tot de preventie van excessief geweld. Hij
beschuldigde Spoor niet alleen van naïviteit, maar ook van politieke manipulatie.50 De autonome rol
van het leger op andere beleidsterreinen is nog onvoldoende onderzocht. De politie moest het
Nederlands gezag legitimiteit verschaffen, maar was tegelijkertijd van instrumenteel militair belang in
de strijd tegen guerrilla-eenheden en vormt dus een logisch vertrekpunt voor een analyse van de
bemoeienis van de militaire autoriteiten op beleidsterreinen die normaal gesproken aan de politieke en
bestuurlijke autoriteiten waren voorbehouden.
Recentelijk gaat de meeste wetenschappelijke en publieke belangstelling rond de
dekolonisatie uit naar het thema van de Nederlandse oorlogsmisdaden. Na enkele spraakmakende
studies spitsen discussies zich toe op de oude kwesties van de aard van het militaire geweld,
oorlogsmisdaden en de vraag wie er verantwoordelijk was voor het Nederlandse beleid.51 In Soldaat
in Indonesië (2015) stelt Gert Oostindie op basis van een corpus van 659 ‘egodocumenten’ dat het
excessieve geweld niet ‘systematisch’ werd ingezet, maar wel ‘structureel’ voorkwam.52 Ook schat hij
‘het aantal oorlogsmisdaden eerder in de tienduizenden dan in de duizenden’.53 In De brandende
kampongs van generaal Spoor (2016) stelde Remy Limpach onlangs dat het ‘massageweld’ niet alleen
‘structureel’ voorkwam, maar eveneens een ‘integraal bestanddeel van de koloniale politiek vormde’
en door sommige eenheden zelfs ‘ systematisch’ werd ingezet.54 Er bestaat in ieder geval een brede
consensus over het feit dat de 76 ‘vermoedelijke excessen’ in de Excessennota (1969) slechts een
klein deel van het totaal aantal gepleegde oorlogsmisdaden vormen. Een adequate inschatting van de
omvang van het probleem blijft uiterst problematisch.55
50

Limpach, 756-759.
Naast de eerdergenoemde wetenschappelijke studies, spelen ook rechtszaken van nabestaanden van
oorlogsslachtoffers, aangespannen door mensenrechtenadvocate Liesbeth Zegveld in 2008 en 2012 (over
respectievelijk de zaak ‘Rawagedeh’ en ‘Zuid-Celebes’) een belangrijke rol in het genereren van publieke
belangstelling. Bart Luttikhuis, ‘Juridisch afgewogen excuses. Rawagedeh, Zuid-Celebes en de Nederlandse
terughoudendheid’, BMGN 129:4 (2014) 92-105, 92, 105; Bart Luttikhuis, ‘Introduction. Mass violence and the
end of the Dutch colonial empire in Indonesia’, Journal of genocide research 14:3-4, 257-276, aldaar 257-258.
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Binnen dit onderzoek blijft de vraag hoe frequent Nederlandse oorlogsmisdaden precies
voorkwamen en hoe systematisch buitensporig geweld werd ingezet buiten beschouwing. Wel wordt
het geweld nader gecontextualiseerd door de militarisering van de civiele politie en het
bestuursapparaat in kaart te brengen. Volgens alle auteurs is de hoofdoorzaak van het ontsporen van
het oorlogsgeweld het karakter van de guerrillaoorlog, waarbij de loyaliteit van de lokale bevolking
inzet was van de strijd.56 Het identificeren van specifiekere oorzaken van oorlogsmisdaden is echter
gecompliceerder. Oostindie schrijft dat lijfsbehoud, wraak, de autonomie van commandanten en
‘groepsdruk’ motieven vormden voor individuele militairen.57 In zijn eigen analyse beperkt hij zich tot
de persoonlijke getuigenissen van veteranen; voor wat betreft oorzaken op institutioneel niveau sluit
hij zich aan bij eerdere conclusies van de sociologen J. Van Doorn en W.J. Hendrix.58 Deze
Indiëveteranen schreven in De ontsporing van geweld (1970) terecht dat dergelijke individuele
motieven slechts het ‘potentieel’ aangeven voor de ontsporing van geweld.59 Zij betoogden dat op het
niveau van een enkele legercompagnie de ‘fusie van het politionele en militaire element’ en de
zelfstandige rol van de inlichtingendienst leidde tot het ontstaan van een ‘geweldsfuik’.60
Het falen van de 'civiele' politie droeg rechtstreeks bij aan de ontsporing van geweld: volgens
Van Doorn en Hendrix was de militarisering van het bestuur de grondoorzaak van de ontsporing van
geweld. Volgens hen was de ‘vanzelfsprekendheid’ en ‘legitimiteit’ van het Nederlandse gezag
ondermijnd en kreeg het leger al gauw de ‘hoofdrol’. Met het leger als ‘plaatsvervangend ‘totaal’
beheersingssysteem’ lag een escalatie van geweld op de loer, omdat het leger ‘uit haar geweldsinzet’
simpelweg niet kon ‘opklimmen tot een ander controlemiddel’.61 Zowel binnen het leger als de politie
was sprake van een ‘gemilitariseerde en dus vergroofde voortzetting van de vooroorlogse
politietaak’.62 Ook Limpachs uitgebreide studie wijst in deze richting: hij stelt bijvoorbeeld dat het
ontbreken van een functionerend politieapparaat buitenrechtelijke executies bevorderde.63 De
spanningen tussen civiele bestuurders en de militaire autoriteiten een desastreuze uitwerking op het
bestuur, dat zelf slechts over ‘een gering aantal lichtbewapende politiemensen’ beschikte. Hij
analyseert de rol van het Binnenlands Bestuur en de civiele politie voornamelijk in het kader van
militaire doelstellingen en strategieën.64
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Dit onderzoek plaatst deze 'vergroving' van het politieoptreden juist binnen de context van de
politieke ambities om middels een civiele politieorganisatie het geweld te beteugelen, het vertrouwen
van de bevolking te winnen en dekolonisatie naar Nederlands inzicht gestalte te geven. Door te
analyseren onder welke omstandigheden deze pogingen naar de achtergrond verdwenen en faalden,
kan het onderzoek bijdragen aan de contextualisering van het geweld. Het politievraagstuk biedt
daarmee eveneens inzicht in een derde dimensie van het Nederlandse beleid: de manier waarop het
koloniale bestuursapparaat probeerde grip te krijgen op een sterk veranderde Indonesische
samenleving. Auteurs die het Nederlandse gezagsapparaat op lokaal niveau onder de loep hebben
genomen, wezen op de moeizame verhouding tussen bestuurders en militairen. G.C. Zijlmans
concludeerde bijvoorbeeld in zijn sociologische analyse dat het Binnenlands Bestuur (BB) in de
periode 1945-1950 ‘verweven’ raakte met het leger. Er ontstond een gebrekkige communicatie, tekort
aan geschoold personeel, wantrouwen van de bevolking, onveiligheid, deconcentratie en grote
onduidelijkheid over de precieze competenties van het leger en het civiele bestuur. De commandanten
handelden regelmatig geheel buiten de civiele administratie om en namen bovendien volgens
Zijlmans harde maatregelen die de legitimiteit van het bestuur aantastten.65
Regionale analyse: het politiebeleid op verschillende bestuurlijke niveaus
Zonder een regionale analyse, waarbij door middel van een dwarsdoorsnede van het beleid de
spanningen tussen de verschillende bestuurlijke niveaus worden belicht, kan het functioneren van de
politie niet worden verklaard. De contrasterende belangen van de politieke beleidsmakers, civiele
bestuurders en militaire commandanten zorgden voortdurend voor beleidswijzigingen. Zij moesten
zich telkens aanpassen aan de plaatselijke omstandigheden en de bereidwilligheid van de bevolking
om mee te werken bij de formatie van de politie. De politiekorpsen bestonden namelijk vrijwel
volledig uit Indonesisch personeel, dat vaak eerder in dienst van de Republiek was geweest en onder
zware morele en militaire druk kwam te staan. De plaatselijke organisatiestructuren weken hierdoor
geregeld af van de algemene richtlijnen en doelstellingen.
Oost-Java en Madoera zijn om drie redenen voor dit onderzoek extra interessant. Allereerst
vormde Surabaya een belangrijk politiek en symbolisch centrum van de Indonesische Revolutie, zoals
W. Frederick heeft aangetoond in een aantal studies naar de revolutie en de Bersiap-periode in OostJava.66 Ten tweede speelde in deze regio Regeringscommissaris voor Bestuursaangelegenheden
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(Recomba) Ch. O. van der Plas een relatief autonome rol als civiel bestuurder. Hij genoot de reputatie
de Javaanse samenleving als geen en ander te kunnen doorgronden, zag volgens tijdgenoten
‘mogelijkheden waarvoor anderen blind waren’ en speelde een hoofdrol in de vorming van deelstaten
in Oost-Java en Madoera.67 Zijn pleidooien voor de politie brengen helder aan het licht waarin de
belangen van het Binnenlands Bestuur afweken van die van het leger en de politieke beleidsmakers in
Den Haag en Batavia. Ten derde komen de knelpunten van het politiebeleid in Oost-Java extra
duidelijk naar voren, omdat de politie hier tijdens de meest gewelddadige fase van de guerrillaoorlog
in 1949 zwaar onder druk kwam te staan.
Binnen de internationale historiografie van de dekolonisatie hebben regionale studies van het
conflict het begrip van de sociale dynamiek van de Indonesische Revolutie sterk uitgediept, met name
met betrekking tot de chaotische beginperiode.68 Vanwege het Nederlandse bronnencorpus en de focus
op het Nederlandse beleid kan dit onderzoek slechts indirect inhaken op deze literatuur over de
ontwikkelingen aan Indonesische zijde. Wel is het van belang voortdurend de wisselwerking tussen
het Nederlandse bestuursbeleid en de reacties vanuit de plaatselijke samenleving weer te geven, die
cruciaal is voor het begrip van het politiebeleid. Deze scriptie sluit daarmee aan bij recente pogingen
om de traditionele perspectieven geënt op Nederlandse beleidsmakers en de ervaringen van veteranen
te ontstijgen. In Nederland groeit de belangstelling de rol van Indonesiërs binnen het Nederlandse
veiligheidsapparaat de laatste jaren namelijk sterk, evenals de regionale dynamiek van het conflict en
de uitwerking van het geweld op de Javaanse samenleving.69 Ook binnen het grootschalige, vierjarige
onderzoeksproject dat september 2017 van start gaat, wordt bijvoorbeeld ruimte gemaakt voor
'regionale studies' waarbij zal worden tussen Indonesische en Nederlandse historici.70
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Bronnenmateriaal
Het bronnenmateriaal sluit nauw aan bij deze regionale benadering. Omdat de civiele
politieorganisatie nog niet eerder systematisch in kaart is gebracht, moet eerst een reconstructie
worden gemaakt van het chaotische geheel van hervormingsplannen en voortdurende
beleidswijzigingen. Het leeuwendeel van de hiervoor benodigde beleidsnota's, ambtelijke
correspondenties en memoranda liggen hoofdzakelijk verspreid over het archieven van de
Strijdkrachten in Nederlands-Indië, de Algemene Secretarie, Procureur-Generaal en het Ministerie van
Koloniën/Rapportage Indonesië in het Nationaal Archief in Den Haag.71 Daarnaast is gebruik gemaakt
van de persoonlijke archieven van luitenant gouverneur-generaal H. van Mook, legercommandant
Spoor, diens secondant en chef van de generale staf Buurman van Vreeden (allen in het Nationaal
Archief) en de Inspecteur Veiligheidsbataljons en Politionele Aangelegenheden (IVPA) H.J. De Vries
(collectie NIMH).72 Om vervolgens het functioneren van de politie op regionaal en lokaal niveau te
analyseren zijn politie- en bestuursverslagen en inlichtingenmateriaal van groot belang. Deze
bevinden behalve in de eerdergenoemde archieven tevens in het archief van de Netherlands Forces
Intelligence Service (NEFIS).73 Om ten slotte een reconstructie te maken van het alledaagse
politiewerk op lokaal niveau is geput uit een aantal persoonlijke bronnen: de bovengenoemde
dagboeken van Hoofdcommissaris Van der Poel en een aantal interviews van het Veteraneninstituut en
de Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI). Tot slot heb ik doorlopend gebruik gemaakt
van de twintigdelige, chronologisch geordende bronnenuitgave Officiële bescheiden betreffende de
Nederlands-Indonesische betrekkingen om het politiebeleid te kunnen relateren aan de ontwikkeling
van de bestuurlijke situatie in Oost-Java en de voortgang van de politieke onderhandelingen.
Ondanks de veelzijdigheid en omvang van dit bronnencorpus, moet bij het gebruik van
uitsluitend Nederlands bronnenmateriaal rekening worden gehouden met twee beperkingen. Ten
eerste komen de perspectieven van het lagere politiepersoneel, dat voor het overgrote deel uit
Indonesiërs bestond, in de Nederlandse archieven slechts indirect in beeld. Doorgaans kunnen alleen
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archieven, (1922), 1944-1950 (hierna afgekort AS), Nationaal Archief in Den Haag (hierna afgekort NA),
2.10.14; Collectie archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië, (1938-1949), 1941-1957 [1960] (hierna
afgekort tot Strijdkrachten N-I), NA, 2.13.132; Archief van de Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof van
Nederlands-Indië, (1936) 1945-1949 (1969) (hierna afgekort PG), NA, 2.10.17; Archief van het Ministerie van
Koloniën/Rapportage Indonesië (hierna afgekort Rapportage Indonesië), 1945-1950, NA, 2.10.29.
72
Archief van dr. H.J. van Mook [levensjaren 1894-1965], 1917-1964 (hierna afgekort Van Mook), NA,
2.21.123; Archief van S.H. Spoor [levensjaren 1902-1949], 1942-1949 (1950) (hierna afgekort Spoor), NA,
2.21.036.01; Archief van D.C. Buurman van Vreeden [levensjaren 1902-1964], 1939-1964 (hierna afgekort
Buurman van Vreeden), NA, 2.21.036.02; De Vries (Kolonel der Infanterie KNIL b.d. H.J. de Vries, 19001976) (hierna afgekort De Vies), NIMH, 237.
73
Archief van de Marine en Legerinlichtingendienst, de Netherlands Forces Intelligence Service en de Centrale
Militaire Inlichtingendienst in Nederlands-Indië (hierna afgekort NEFIS/CMI), NA, 2.10.61.

15

aan de hand van de posities die zij innamen tegenover het Nederlands gezag kunnen hun motieven
worden gereconstrueerd. 74 Om het handelen van het Indonesische personeel, dat op veel plaatsen
overging van Republikeinse naar Nederlandse dienst en omgekeerd, ook vanuit het perspectief van de
Republikeinse politie te belichten wordt gebruik gemaakt van de dissertatie van G. Ambar Wulan, die
de ontwikkeling van de Indonesische staatspolitie tijdens de dekolonisatieoorlog heeft onderzocht, en
de memoires van Republikeins politiecommissaris Moehammad Jasin.75
Ten tweede is het onmogelijk een compleet beeld te schetsen van het geweld dat de
Nederlandse militairen en politie inzetten tegen de vijand en de burgerbevolking. Zoals Bart
Luttikhuis en Christiaan Harinck recent nog maar eens opmerken vertonen de Nederlandse archieven
een vertekend beeld waarin het 'ontwrichtende effect van de Nederlandse oorlogvoering voor de
Indonesische maatschappij' grotendeels is weg gefilterd of verbloemd.76 Wel is het mogelijk
tegenstrijdigheden aan te stippen binnen het bronnenmateriaal. De gewelddadige situatie die naar
voren komt uit persoonlijke bronnen en plaatselijke politieverslagen loopt nogal eens uit de pas met
het optimistische beeld dat door hogere autoriteiten als Spoor en Van der Plas werd uitgedragen. Het
is zaak eventuele tegenstrijdigheden in de mentaliteit of het optreden van de politie niet alleen te
benoemen, maar ze tevens te verklaren en te relateren aan de omstandigheden waarin de politie moest
functioneren.77
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I: Dekolonisatie, de staat en de koloniale politie
De problemen die de Algemene Politie na 1945 te wachten stonden en de transformatie die de
koloniale politie tijdens de dekolonisatie moest ondergaan zijn niet te begrijpen zonder te kijken naar
de ontwikkeling van de koloniale staat op lange termijn en de voorgeschiedenis van koloniale
ordehandhaving. De literatuur over het fenomeen van de 'koloniale politie' biedt de mogelijkheid om
het politievraagstuk tijdens het dekolonisatieconflict te relateren aan de problemen en spanningen die
koloniale staten op lange termijn tekenden. Studies over koloniale politieorganisaties onthullen
namelijk opvallende overeenkomsten in de manier waarop koloniale overheden het ordeprobleem ter
hand namen, waarbij telkens nadrukkelijk de grenzen van de macht van de autoriteiten zichtbaar
worden. Van alle overheidsorganen stond de politie het nauwst in contact met de samenleving en gold
zoals gezegd als het 'gezicht van de staat'.78 Politiestudies bieden daarom een interessant perspectief
op de karakteristieken van het koloniale bestuur in dagelijkse praktijk.79
Anders dan bij veel andere dekolonisatieconflicten het geval was, sloot de
dekolonisatieperiode in Indonesië niet naadloos aan op het koloniale tijdperk en kon de koloniale
politie niet eenvoudigweg voortbouwen op de oude koloniale fundamenten. De oorlog in Indonesië
wordt immers sterk gekenmerkt door bestuurlijke discontinuïteit. Tijdens een congres in 2009 over de
rol en betekenis van de staat tijdens de dekolonisatie was een centraal vraagstuk in hoeverre er
überhaupt sprake is van continuïteit tussen de laat-koloniale staat, het Japanse militaire regime,
Republikeinse revolutionaire staat en de neokoloniale 'emergency state'.80 Je kunt je dus afvragen of
een al te sterke nadruk op de koloniale voorgeschiedenis het begrip van de specifieke verhoudingen
die zich na 1945 ontwikkelden niet juist in de weg staat, of waarom de literatuur over de politie van
andere koloniale mogendheden uitkomst biedt de Indonesische dekolonisatie beter te begrijpen.
Waarom verheldert de literatuur over de koloniale politie toch ons inzicht in de politieke problematiek
van dekolonisatie? En wat maakt dat we überhaupt kunnen spreken van een fenomeen als de
"koloniale politie"?
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I.I Dekolonisatie en de 'late colonial state'
'Dekolonisatie' is een veelomvattend begrip dat niet alleen betrekking heeft op de staatkundige
verzelfstandiging van koloniën, maar in de loop der tijd tevens (sociaal)economische en culturele
connotaties heeft gekregen.81 Zelfs wanneer we ons tot het traditionele domein van de politiek tijdens
het Nederlands-Republikeinse conflict beperken, blijft de afbakening uiterst problematisch. Er stond
meer op het spel dan louter het moment van 'soevereiniteitsoverdracht', we willen ook weten in
hoeverre de institutionele basis van de koloniale staat een transformatie doormaakte en welke
veranderingen er optraden in de verhouding tussen het bestuur en de samenleving. Dit geldt zeker ook
voor de Algemene politie tijdens de dekolonisatie: deze moest niet alleen een geheel Indonesische
organisatie worden, ook de koloniale fundamenten van de organisatie moesten worden herzien om
gestalte te geven aan de politieke beloftes van een 'modern' en vrij Indonesië. Hoe zag de 'moderne
koloniale staat' die Van Mook volgens Van den Doel beoogde er in de praktijk uit?82 De uitdaging is
om verder te kijken dan alleen het handelen van diplomatieke actoren en de meer fundamentele,
abstracte vraagstukken die speelden tijdens de dekolonisatieperiode te analyseren.
Hiervoor is het onvermijdelijk het dekolonisatieconflict te relateren aan de ontwikkeling van
de koloniale staat op lange termijn.83 Hoewel 'de koloniale staat' in veel studies een haast
vanzelfsprekend vertrekpunt vormt, is dit begrip echter lastig te definiëren. Wanneer analyses vanuit
een gesloten theoretisch kader vertrekken, zoals in de sociale wetenschappen gebruikelijk is, doet zich
al snel een dilemma voor. Het is namelijk vrijwel onmogelijk een theoretisch model van de 'koloniale
staat' op te stellen zonder ofwel slechts de meest basale kenmerken te onderscheiden, dan wel te
vervallen in grove generalisaties. Formele definities aan de hand waarvan een 'koloniale staat'
onderscheiden kan worden van de 'moderne staat', zijn doorgaans gebaseerd op de tegenstelling tussen
de inheemse bevolking en de Europese bevolking die koloniale staten voortdurend bewaken en sluiten
aan bij Partha Chatterjee's kernachtige formule van de "rule of colonial difference".84 Om te begrijpen
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hoe koloniale staten in de loop der tijd standhielden en zich ontwikkelden, hebben we echter
uitgebreidere handvaten nodig. Een conceptueel kader waarin de staat aan de hand van zijn functies
wordt beschreven, stuit volgens de antropoloog John Comaroff weer op andere bezwaren. Liberale
moderniseringstheorieën, marxistische benaderingen en Foucaultiaanse perspectieven die de werking
van "colonial governmentality" beschrijven, gaan volgens hem allemaal voorbij aan de incoherentie
en complexiteit van 'koloniale staten'.85
Veel historici zijn daarom sterk geneigd een waterdichte theoretische inkadering van het
begrip 'koloniale staat' achterwege te laten. Zij opereren in tegengestelde richting: zij proberen eerst
aan de hand van vergelijkende methodes algemene trends te ontdekken in de ontwikkeling van
koloniale staten. Vervolgens formuleren zij hulpconcepten aan de hand waarvan ze het functioneren
en de ontwikkeling van de koloniale staat kunnen schetsen. John Darwin zocht bijvoorbeeld de
oorzaken voor de naoorlogse dekolonisatiegolf in de ontwikkeling van de expansieve ‘late colonial
state’, die sociale veranderingen ontketende, de 'autonomie' van het koloniaal bestuur deed eroderen
en een politieke omslag onafwendbaar maakte.86 Recenter stelde Martin Shipway in zijn vergelijkende
studie over dekolonisatie dat koloniale staten werden gekenmerkt door ‘bricolage’: het waren
geïmproviseerde entiteiten die pre-koloniale en nieuw gecreëerde bestuurlijke eenheden aaneenregen,
maar nooit aan het ideaalbeeld van een moderne bureaucratische staat voldeden.87 Na de Tweede
Wereldoorlog deed zich een ‘late colonial shift’ voor: het besef drong door dat koloniaal bestuur niet
langer vanzelfsprekend was en er een transformatie moest plaatsvinden naar een moderne staat, een
omslag van ‘bricolage’ naar ‘engineering’.88
Darwin en Shipway slagen erin aan de hand van deze begrippen de problematiek van
staatkundige en politieke vernieuwing tijdens de dekolonisatie schetsmatig weer te geven. Vooral
Shipway's benadering is met betrekking tot de transformatie die de politie moest doormaken relevant.
Het idee van een ‘bricolagestaat’ sluit aan bij het beeld van de ‘dustcloud of sovereignties’ die
Nederlands-Indië met zijn Buitengewesten volgens G.J Resink rond de eeuwwisseling vormde.89 Ook
op Java was het bestuur sterk gedecentraliseerd en hing de ontwikkeling van de politie nauw samen
met de gewenste uitbreiding en modernisering van het Nederlands gezag.90 De Algemene Politie
moest eveneens een omschakeling van 'bricolage' naar 'engineering' doorlopen: de gefragmenteerde
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organisatie die hoofdzakelijk als instrument van lokale bestuurders fungeerde moest getransformeerd
worden tot een gestroomlijnd politieapparaat dat aan uniforme normen voldeed, beantwoorde aan de
Nederlandse aspiratie van een 'geleidelijke dekolonisatie' en verantwoording aflegde aan de gekozen
autoriteiten van de toekomstige Verenigde Staten van Indonesië (VSI).
De meer historische benadering van de 'koloniale staat' levert desondanks ook een
historiografisch dilemma op: beide auteurs weten bovenal een herkenbaar beeld neer te zetten van 'de
koloniale staat', maar tegelijkertijd blijft hun definiëring tamelijk open, bijna intuïtief.91 Het is van
groot belang een helder onderscheid te maken tussen 'de koloniale staat' als analytisch begrip en het
historische gebruik van de term. De vanzelfsprekendheid van het primaat van de staat in de
totstandkoming van historische veranderingen vormt namelijk een onderdeel van de nalatenschap van
koloniale regimes die zichzelf in het centrum van de geschiedenis plaatsen.92
Het perspectief van de koloniale politie stelt ons in staat het functioneren van de 'koloniale
staat' te belichten zonder in de geschetste theoretische dilemma's te vervallen. Door te analyseren op
welke manier bestuurlijke ambities, beschavingsidealen en het streven naar een legitiem
geweldsmonopolie in de praktijk door de politie vertaald werden, kunnen we het ideologische beeld
van de koloniale staat dat de koloniale literatuur en archieven ons aanreiken kritisch bevragen zonder
daar noodzakelijkerwijs een algemeen theoretisch kader tegenover te plaatsen. Politiestudies bieden
zo de mogelijkheid schematische benaderingen en algemene theorieën van de 'koloniale staat' kritisch
tegen het licht te houden en aan te scherpen. Veel historici die zich met de koloniale politie bezig
houden kiezen bewust voor een ‘micro-historical approach’ en onderstrepen het belang van de ‘lokale
context’.93 Bloembergen, Emmanuel Blanchard en Amandine Lauro wezen in een recente bundel
tevens op het belang van 'chronologische en situationele verschillen' tussen koloniale politiediensten.94
Algemene theorieën vormen voor politiestudies soms prikkelende aanknopingspunten, maar auteurs
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die zich met dit thema bezig houden richten zich doorgaans expliciet of impliciet op een
problematisering van generaliserende benaderingen van de koloniale staat.95

I.II Koloniale politie: 'transfers' of lokale improvisatie?

Terwijl lange tijd studies over de Britse koloniën de historiografie van de koloniale politie
domineerden, krijgt het thema de afgelopen vijftien jaar ook internationaal steeds meer aandacht.96 De
verschillen in organisatiestructuren tussen koloniën maken het onmogelijk een algemeen 'koloniaal'
politiemodel te schetsen, maar studies naar koloniale politiediensten vertonen desondanks genoeg
samenhang en gemeenschappelijke thema's om over een internationale historiografie van de 'koloniale
politie' te kunnen spreken. 97 De literatuur kan ons op twee manieren helpen de problemen die de
Algemene Politie moest overwinnen te analyseren. Allereerst vertonen internationale studies, ondanks
hun sterke nadruk op lokale omstandigheden en de specifieke historische context, interessante
parallellen in de manier waarop politiediensten functioneerden. Zij bieden daarmee inzicht in de
meest elementaire problemen waarmee koloniale staten geconfronteerd werden. Ten tweede reikt de
literatuur ons verschillende benaderingen aan om de problemen van de 'koloniale politie' te verklaren,
met name in relatie tot het repressieve karakter van de koloniale politie en het thema van
politiegeweld. Waarin schuilt nu eigenlijk het specifieke karakter van de 'koloniale politie'? En op
welke manier kunnen we zinvolle vergelijkingen maken tussen verschillende politiediensten?
Binnen de historiografie over de politie in uitgebreidere koloniale imperia vormden
vergelijkende studies altijd een logisch vertrekpunt. Met name in de historiografie van het Britse Rijk
domineerden lange tijd studies naar 'transfers' van oorspronkelijk Europese politiemodellen naar en
tussen de verschillende koloniën.98 De tegenstelling tussen de politiestijlen van de Britse "bobbies"
95
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van de ongewapende Londense Metropolitan Police en de "koloniale", paramilitaire Irish Royal
Constabulary (IRC) vormde het referentiekader van veel studies.99 Aan de hand van deze modellen
kon het onderscheid tussen civiele, 'consensual policing' en paramilitaire 'coercion' in kaart kon
worden gebracht, waarbij met name het IRC-model als typisch 'koloniaal' gold.100 The colonial police
(1952) van Charles Jeffries gold lange tijd als referentiepunt voor latere studies. Hierin beschreef hij
hoe een ideaaltypische politiedienst drie stadia doorliep: eerst een militaire fase waarin het leger het
voortouw nam, vervolgens een periode waarin een semimilitaire gewapende politie optrad en tot slot
een fase waarin civiel politiewerk de norm was.101
Zoals later is aangetoond, berustte deze schematische indeling eerder op een ideaalbeeld van
een voormalig koloniaal bestuurder dan op historische realiteit.102 Tegenwoordig is onderzoek naar
'transfers' niet langer uitsluitend gericht op de beleidsplannen van de hoogste politieke autoriteiten,
maar ook op de uitwisseling van gewone politiemensen en de ervaringen en mentaliteit die zij met
zich meebrachten. Georgina Sinclair heeft bijvoorbeeld laten zien hoe tijdens de naoorlogse
dekolonisatieconflicten de circulatie van politiepersoneel uit de Ierse traditie een belangrijke rol
speelde.103 Een belangrijk, maar nog onderontwikkeld thema betreft de invloed van koloniale
politietradities op de ontwikkeling van Europese politiediensten.104
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Sinds Anderson en Killingray in hun baanbrekende bundel over de Britse koloniale politie
waarin het belang van 'modellen' relativeerden, benadrukken veel auteurs echter de beperkingen van
een analyse van 'transfers' van Europese politiemodellen en wijzen sommigen een dergelijke
benadering geheel af.105 Hier zijn drie belangrijke redenen voor. Allereerst berust het idee van de
Britse 'bobby' voor een belangrijk deel op een mythe die de verschillen tussen enerzijds Britse en
anderzijds Europese en 'koloniale' politiesystemen vertekent en overdrijft.106 Het idee van 'consensual
policing' lijkt in de koloniale wereld weinig van toepassing.107 Ten tweede brengt het idee van een
geleidelijke ontwikkeling richting Europese modellen het gevaar van een teleologisch perspectief met
zich mee, waarin het koloniale vooruitgangsideaal van geleidelijke pacificatie, professionalisering van
de politie en demilitarisering als maatstaven worden gehanteerd.108 De laatste en belangrijkste reden is
het feit dat koloniale politiediensten vrijwel zonder uitzondering gebaseerd waren op improvisatie in
plaats van uniforme instructies en doctrines.109 De koloniale samenleving vormde geen 'tabula rasa'
waarop het bestuur hun eigen politiemodellen zomaar konden uitwerken; zij bouwden altijd voort op
bestaande veiligheidsorganisaties.110 Centrale opgestelde normen en plannen moesten onderweg
voortdurend aangepast worden aan lokale omstandigheden: Anderson en Killingray wezen
nadrukkelijk op de 'gulf between the rhetoric of theory and the reality of practice' die koloniale
politiediensten kenmerkte.111 Uiteindelijk waren koloniale politiekorpsen gebaseerd op 'hybride'
modellen waarin Europese formules en bestaande praktijken werden vermengd.112
Dit betekent niet dat vergelijkingen zinloos zijn. Ondanks de lokale inslag van de politie,
concludeerde Martin Thomas namelijk dat de overeenkomsten tussen verschillende koloniale
politiediensten uiteindelijk zwaarder wegen dan de verschillen.113 We moeten verder kijken dan de
implementatie van bestaande politiemodellen en het accent verschuiven naar de omstandigheden
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waarin de koloniale politie moest opereren, om de opvallende gelijkenissen tussen afzonderlijke
politiediensten te verklaren. R.I. Mawby bood een mooi kader waarin politiesystemen aan de hand
van drie verschillende aspecten kunnen worden vergeleken: functie, structuur en legitimiteit.114 De
bestaande literatuur duidt op belangrijke overeenkomsten in alle drie deze dimensies.
De functies van de koloniale politie hingen sterk samen met de legitimering van de staat, die
zijn morele gezag niet ontleende aan de steun van de bevolking maar aan het vermogen rust en orde te
handhaven en het bestrijden van anarchie.115 Politiewerk bestaat volgens eenvoudige definities uit
twee taken: het handhaven van de openbare orde en het bestrijden van misdaad.116 De kwetsbaarheid
van koloniale staten maakte dat de eerste taak doorgaans voorrang kreeg, hoewel het accent in veel
gebieden wel geleidelijk naar civiel politiewerk en misdaadbestrijding verschoof.117 Verstoringen van
de openbare orde golden als een directe aantasting van de legitimiteit van het gezag. Angst voor
gezichtsverlies speelde een belangrijke rol voor koloniale politie-inspecteurs.118 Volgens veel auteurs
waren de scheidslijnen tussen criminaliteit, arbeidsonlusten en politieke misdaden dan ook
onscherp.119 De middelen van politiediensten spitsten zich toe op die functies die rechtstreeks
verbonden waren met de continuïteit van de staat: zij golden op lokaal niveau als 'eyes and ears' van
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de autoriteiten en verschaften inlichtingen over politieke ontwikkelingen en sociale onrust,
gewapende politiediensten moesten kunnen uitrukken in geval van grootschalig verzet en
inlichtingendiensten waren relatief grootschalig opgezet.120
De belangen van de staat vielen vaak samen met de belangen van de Europese sociale
bovenlaag. De civiele politiediensten werden in stedelijke enclaves geconcentreerd waar veel
Europeanen woonden.121 De politie was niet alleen noodzakelijk voor het heffen van belastingen,
maar was ook nauw verweven met het koloniale bedrijfsleven. Verschillende auteurs betogen
bijvoorbeeld dat de politie een sleutelrol vervulde bij het zeker stellen van voldoende
arbeidskrachten.122 'White crime' leverde de autoriteiten moeilijkheden op omdat de Europese
bevolking moeite had het gezag van lokale politiebeambten te accepteren.123 Indien zij zich bedreigd
voelden konden bedrijven en Europese ingezetenen soms informele beveiligingskorpsen
organiseren.124 De impact van de politie op de rest van de samenleving was daarentegen meestal vrij
beperkt. Omdat de politiebezetting in veel gebieden zo gering was, kreeg de politie op
gemeenschapsniveau vaak een zeer uitgebreid palet aan bestuurstaken en konden professionalisering,
en centrale aansturing slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd.125 Het functioneren van de politie
sloot dan ook aan bij de 'hybride' rechtssystemen en doctrines van indirect bestuur die veel koloniën
kenmerkten.126
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De 'structuur' van de politie vertoont eveneens grote overeenkomsten tussen verschillende
koloniën. Allereest valt op dat er in de meeste koloniën meerdere organisaties bestonden die
verantwoordelijk waren voor de binnenlandse veiligheid. De politie moest zijn rol als ordehandhaver
doorgaans delen met het leger.127 De kern van het Europese politieapparaat bleef in vrijwel alle
koloniën bovendien bestaan uit een gewapend politiekorps. Koloniale politiemannen waren
bewapend, werden gelegerd in barakken afgescheiden van de rest van de bevolking en kregen een
(gedeeltelijk) militaire training.128 Tegelijkertijd moest de politie goedkoop zijn; in het Britse Rijk
stond de politie bekend als 'cinderella service'.129 Het was hierdoor onmogelijk om in de provincies
genoeg politieposten te onderhouden. Alleen de inlichtingendiensten vormden een uitzondering op de
'institutionele onderontwikkeling' van koloniale staten.130 Op plaatselijk niveau werd vaak gebruik
gemaakt van lokale politiediensten, wachten en allianties, zowel in formeel (door Clive Emsley
'franchise policing' genoemd) als informeel verband.131 Het gebrek aan centraal aangestuurde
politiediensten op lokaal niveau zorgde ervoor dat op sommige plaatsen gesanctioneerde of illegale
'pseudogangs', privé-bewakingskorpsen van Europeanen en criminelen werden ingeschakeld als
veiligheidsapparaat.132
De politieorganisaties weerspiegelden de raciale scheidslijnen die de koloniale samenlevingen
kenmerkten: het kader van de politie bestond meestal uit Europese inspecteurs, terwijl het
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leeuwendeel van het lagere personeel bestond uit lokaal geworven manschappen. Het hogere
Europese personeel diende bij voorkeur in het moederland te zijn opgeleid.133 Deze officieren stonden
doorgaans tamelijk ver van de bevolking af en moesten in hun dagelijkse werkzaamheden een cultuuren taalbarrière overwinnen, hetgeen soms voor misverstanden en beperkingen zorgde en bovendien
met zich meebracht dat lokale politiemannen en vertalers een invloedrijke positie innamen.134 De
politieman was bovendien geen populair figuur, die zowel bespot als gevreesd werd.135 De
promotiekansen waren voor niet-Europeanen tamelijk gering, waardoor de aantrekkingskracht van het
vak, waar toch al weinig salaris en status aan verbonden was, nog minder aantrekkelijk werd.136
Bovendien gold als ongeschreven regel dat de gewapende politiekorpsen het best uit vreemdelingen
konden bestaan. Evenals binnen de koloniale legers "martial races" door de autoriteiten gezien werden
als geschikte rekruten, kregen bepaalde bevolkingsgroepen de voorkeur bij de selectie van
politiepersoneel.137
De politiediensten vertoonden dus wat betreft hun legitimering, functies en
organisatiestructuren gemeenschappelijke kenmerken omdat ze opereerden onder vergelijkbare
omstandigheden. In de meeste koloniën sloot de ontwikkeling van de politie aan bij de situatie van
een staat die met beperkte middelen binnen een uitgestrekt gebied primair de belangen van een kleine
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Europese minderheid probeerde te beschermen, waardoor de aanwezigheid van de politie sterk
gefragmenteerd was en een veel beperkter deel van het maatschappelijk leven binnen het domein van
het politietoezicht viel dan in West-Europese staten het geval was. Anderson en Killingray stelden
terecht dat niet alleen het bestuur van het Britse Rijk doorgaans een minimale bezetting kende, maar
dat ook de politie een 'thin blue line' vormde.138 Pragmatisme en improvisatie waren doorgaans
belangrijker dan centrale richtlijnen. Geweld en repressie waren onvermijdelijk. Zoals zal blijken,
vertoonde de koloniale politie van Nederlands-Indië veelal dezelfde karakteristieken.
Wat was nu de impact van de dekolonisatie op deze kwetsbare koloniale politiediensten? De
internationale literatuur toont aan dat het aanpassingsvermogen van koloniale politiediensten veelal
overvraagd werd. De legitimiteitscrisis van koloniale regimes maakte een omschakeling van
'bricolage' (een gefragmenteerde politiedienst afgestemd op lokale omstandigheden) naar 'engineering'
(een strak georganiseerde organisatie die aan uniforme normen voldeed) doorgaans noodzakelijk,
terwijl de veiligheidscrisis die zich vaak gelijktijdig aandiende juist maakte dat de flexibiliteit en het
pragmatisme van lokale commandanten, bestuurders en politie-inspecteurs belangrijker waren dan
ooit. De expansie van de politiekorpsen en de militaire training zorgden voor gebrekkige
selectiecriteria en de verwaarlozing van civiel-politiële taken.139 Gareth Curless beschreef hoe de
naoorlogse Britse hervormingen die de neutraliteit van het politieoptreden en de beteugeling van
politiegeweld beoogden, in de praktijk sneuvelden omdat koloniale politiediensten terugvielen op hun
oude routines van semi-militaire geweldsuitoefening en politieke repressie.140 Ook de raciale
organisatiestructuur, die onverenigbaar was met het idee van dekolonisatie, zorgde voor spanningen.
Op het moment dat politieke verzelfstandiging steeds realistischer werd, kwam de loyaliteit van het
niet-Europese personeel sterk onder druk te staan.141 Etnische en religieuze spanningen verscherpten,
omdat de beleidsmakers zich genoodzaakt zagen politiemensen te rekruteren uit bevolkingsgroepen
die loyaal werden geacht.142
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I.III Politiegeweld: functionele verklaringen en het legitimiteitsprobleem van een
zwakke staat
Historici hanteren twee verschillende verklaringsmodellen voor politiegeweld en politieke repressie.
Sommige auteurs kiezen voor functionele verklaringen. David Arnold liet in 1976 al zien hoe in BritsIndië de bezetting van de politie weliswaar gering was, maar het politieapparaat zo was ingericht dat
in noodsituaties er voldoende geweldspotentieel aanwezig was om politieke repressie effectief te
maken.143 Martin Thomas koos in zijn vergelijkende studie naar het optreden van de politie in de
Franse en Britse koloniën tijdens het Interbellum nadrukkelijk voor een 'political economy approach'
om de alledaagse 'koloniale prioriteiten' weer te geven.144 Hij was vooral geïnteresseerd in de rol van
de politie binnen de driehoek van de 'laatkoloniale staat, Europese producenten en de inheemse
arbeiders' en onderzocht de rol van de politie bij stakingen, arbeidsprotesten, de heffing van
belastingen en het genereren van aanbod op de arbeidsmarkt.145 In een andere studie stelde hij
eveneens dat het inlichtingenapparaat meestal een hoge prioriteit kreeg omdat het cruciaal was ''voor
de capaciteiten van de koloniale staat om gewelddadige confrontaties uit te stellen of te
onderdrukken'.146
Binnen dit onderzoek kunnen uiteraard de militaire functies van de politie niet buiten
beschouwing blijven. Toch is een functioneel verklaringsmodel ongeschikt om de wirwar van
motieven achter het Nederlandse politiebeleid te analyseren: zoals zal blijken kan het beleid niet
gereduceerd worden tot één enkele functie van de koloniale staat, maar hadden verschillende
instanties (het leger, de politiek, bestuurders, het Nederlandse bedrijfsleven etc.) uiteenlopende
belangen bij de totstandkoming van het politiebeleid. Omdat de middelen van de politie altijd
gelimiteerd waren, moesten de autoriteiten namelijk voortdurend keuzes maken en waren de doelen
van de politie allerminst vanzelfsprekend. Daarom sluit dit onderzoek aan bij de benaderingen waarin
de 'zwakte' van de staat centraal staat, die zich openbaart in de spanning tussen de ideologische
legitimering achter het veiligheidsbeleid en het dagelijks functioneren van de politie.
Volgens auteurs als Bloembergen, Rajnarayan Chandavarkar, Andrew Campion en Jakob
Zollmann zijn de onvermijdelijke willekeur, het machtsmisbruik en het geweld in het optreden van de
politie niet een teken van de overmacht, maar juist de zwakte van de koloniale autoriteiten.147 De
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oorzaken van het gebruik van geweld en arbitrair en repressief politieoptreden moeten volgens hen
gezocht worden in de praktische en ideologische beperkingen van het koloniaal bestuur. Er bleef in de
koloniale wereld immers doorgaans een frontier-zone bestaan waar militaire methodes de leidraad
vormden en de staatsmacht noodzakelijkerwijs gefragmenteerd was, terwijl ook in 'gepacificeerde'
gebieden de politie altijd haar flexibiliteit behield en kon terugvallen op geweldsmiddelen.148 Ook de
koloniale politiek zorgde voor frictie: het ideaal van een civiele politie die de belangen van de
bevolking behartigde viel op termijn niet te rijmen met de repressieve politieke functie van de politie
en het gebrek aan mandaat van de bevolking.149 Bij deze methode blijft altijd de vraag in hoeverre de
retoriek van een koloniaal beschavingsoffensief dat politiehervormingen kenmerkte, nu een adequaat
beeld geeft van de drijfveren achter het politiebeleid. Toch is deze benadering met het oog op de
eerder geschetste transformatie die de koloniale politie tijdens de dekolonisatie moest doorlopen het
meest voor de hand liggend. De internationale literatuur over politiehervormingen tijdens
dekolonisatiecrises toont aan hoe belangrijk het is officiële politieke beleidsplannen te vergelijken met
het praktische veiligheidsbeleid dat op lokaal niveau tot stand kwam.

I.IV De politie in Nederlands-Indië

Weerspiegelde de politie in Nederlands-Indië de karakteristieken van de koloniale politie die in de
internationale literatuur naar voren komen? Welke studies zijn er tot nu toe verschenen? Lange tijd
beperkte de aandacht van historici zich tot de Algemene Recherchedienst (ARD), die als politieke
politiedienst met name na de communistische opstanden in 1926-27 op West-Java en West-Sumatra
het repressieve karakter van het koloniale bewind belichaamde.150 Pas in 1999 publiceerde Cyrille
Fijnaut een eerste verkennende studie naar de discussies over de algemene politiehervormingen in de
periode 1870-1920.151 Vervolgens verrichtte Elsbeth Locher-Scholten een gedetailleerde casestudy
naar het politiegeweld tijdens de Garoet-affaire in 1919, aan de hand waarvan zij de
politiehervormingen van diezelfde periode contextualiseerde. Haar conclusie reflecteert het
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functionele verklaringsmodel: staatsgeweld vormde volgens haar een integraal onderdeel van het
koloniaal bestuur en de politie bleef een relatief eenvoudig, direct machtsmiddel van lokale
bestuurders.152 Er bestond lange tijd echter geen algemene studie naar het politieapparaat, afgezien
van de nauwgezette, maar ongepubliceerde masterscriptie van R.J.M van Hooff (1985).153
Met Marieke Bloembergens De geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië (2009) kwam
hier verandering in. In een zeer uitgebreide studie relateerde zij het repressieve karakter van de politie
nadrukkelijk aan de zwakte van de koloniale staat. Bloembergen onderscheidde twee 'leidmotieven'
binnen het politiebeleid: 'zorg' en 'angst'.154 Het zorgmotief lag in het verlengde de in 1901
afgekondigde 'ethische politiek' en de geleidelijke uitbreiding van de verantwoordelijkheden en
zorgplichten van het Europese bestuur voor de inheemse samenleving. Het einddoel was een 'modern',
professioneel politiekorps dat aan uniforme normen voldeed en als beschaafd gezagsmiddel
acceptabel was voor de bevolking155 Uiteindelijk werden hervormingen echter hoofdzakelijk
ingegeven door de angst van de kleine Europese minderheid voor de veranderingen binnen de
samenleving, de groei van het Chinese en inheemse verenigingsleven en het ontluikende politiek
bewustzijn ('pergerakan'). Deze angst deed het beschavingsideaal telkens in laatste instantie
sneuvelen en maakte dat de staat politieke repressie en militaire middelen achter de hand hield.156
Uiteindelijk was koloniaal politiewerk daarom 'tragisch': enerzijds diende het de legitimiteit van de
staat te vertegenwoordigen en anderzijds moest het juist het vuile werk van de koloniale autoriteiten
opknappen.157 Het koloniale bestuur was heel sterk gefragmenteerd, bezat gebrekkige
controlemechanismen en bleef bovendien vanwege economische en pragmatische redenen
voortdurend vasthouden aan geweldsmiddelen.158
In alle studies komt een beeld naar voren dat grotendeels overeenstemt met de
karakteristieken van de koloniale politie die in de internationale literatuur beschreven worden.
Bestuurlijk pragmatisme en de veiligheidsbelangen van de koloniale staat en de Europese bevolking
tekenden het politiebeleid. De politiediensten waren lange tijd niet meer dan het verlengstuk van het
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Binnenlands Bestuur (BB), dat bestond uit een Europees gedeelte van residenten, assistent-residenten
en controleurs en een inheemse bestuurselite ('pangreh pradja') van regenten, wedana, assistentwedana en dorpshoofden.159 De procureur-generaal was weliswaar officieel verantwoordelijk voor het
algemene toezicht op de Europese politie, maar de controle van de politie in de dagelijkse praktijk
viel toe aan de Europese en inheemse bestuursambtenaren, waarbij de pangreh pradja
verantwoordelijk was voor de inheemse politiezaken.160 Het veiligheidsbeleid sloot nauw aan bij de
dualistische bestuurshiërarchie en het principe van 'onthouding', waarmee bedoeld wordt dat het
Europees bestuur zich in theorie zo min mogelijk op het terrein van de inheemse samenleving diende
te begeven.161
Evenals in veel andere koloniën, waren de Europese en inheemse politiediensten dan ook
organisatorisch gescheiden. De 'desapolitie', de kern van de inheemse politie onttrok zich vrijwel
geheel aan het Europese toezicht, hoewel de verantwoordelijkheden van de dorpshoofden voor de
veiligheid officieel waren gereglementeerd. Deze 'politie' was niet meer dan een onbezoldigde
wachtdienst die het lokale dorpshoofd aan de mannelijke inwoners van een desa toewees.162 In de loop
van de negentiende eeuw ontwikkelde zich de zogeheten 'bestuurspolitie', die de kern vormde van de
Europese politie. Feitelijk bestond deze uit de hulpkrachten van het plaatselijk bestuur die als
'politieoppassers' in dienst waren, maar in de praktijk ook allerlei administratieve taken vervulden. In
1879 waren er meer dan 5500 'politieoppassers' in dienst, die zowel aan Europese als inheemse
ambtenaren waren toegewezen.163 Ook in Nederlands-Indië vervulde het leger een politierol. Hoewel
de strijd tegen de 'Inlandsche vijand' officieel de tweede taak van het Koninklijk Nederlands-Indisch
leger (KNIL) was, vormde het in feite een politieleger dat hoofdzakelijk binnen de archipel moest
kunnen optreden.164 Hoewel vanaf de jaren 1860 de kritiek op het veiligheidsbeleid toenam, hield dit
politiestelsel vrijwel gedurende de gehele 19e-eeuw stand.165
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Pas met de politiehervormingen van 1897 werd het politieapparaat systematisch op de schop
genomen. Het militaire karakter van de politie en het accent op de ordehandhaving verdween hiermee
echter niet naar de achtergrond: de belangrijkste hervorming betrof de oprichting van de gewapende
politie, die gold als de 'gepantserde vuist van het binnenlands bestuur'. De gewapende politie bezat
geen opsporingsbevoegdheid, maar moest optreden bij ordeverstoringen en kreeg bewakings- en
transportdiensten toegewezen.166 De civiele politie veranderde ondertussen nauwelijks, afgezien van
een nauwere taakomschrijving voor 'politieoppassers', een kleinschalige personeelsuitbreiding, en een
minimale organisatorische uniformering van de bestuurspolitie.167 In de periode na 1897 werd de
bestuurspolitie steeds vaker aangeduid als 'Algemeene Politie'. In de jaren twintig en dertig werd dit
de naam voor de koepelorganisatie van alle civiele politiediensten.168
Uitgebreidere hervormingsplannen volgden in de periode 1911-1920. Er kwam meer geld
beschikbaar: tussen 1909 en 1914 steeg het budget van de Algemene Politie van 2,5 naar 4,5
miljoen.169 De eerste hervormingsronde tussen 1911 en 1914 had voornamelijk betrekking op de
'stadspolitie' in Surabaya, Batavia en Semarang. Deze politiekorpsen werden uitgebreid van ongeveer
1000 man naar 4500 man, geleid door een kader van 250 politieofficieren. Er werd zelfs een
politieschool opgericht in Batavia, tien jaar eerder dan in Nederland.170 Evenals in veel andere
koloniën lag het zwaartepunt van de civiele politie dus voorlopig in de steden met een relatief grote
Europese bevolking. De plannen voor het platteland waren minder ambitieus: de bestuurspolitie kreeg
een uniform rangenstelsel en werd uitgebreid van 9000 naar 11.000 man.171 Ook de Gewapende
Politie groeide van 4.300 man in 1912 naar 10.000 man in 1914 (21 divisies, één voor ieder
Buitengewest en één voor Java en Madoera), maar bleef een gemilitariseerd korps voor de
ordehandhaving.172
De meest ambitieuze hervormingen vonden plaats tussen 1918 en 1920, een periode waarin
de angst onder Europeanen toenam door een stijging van de misdaadcijfers en een aantal
gewelddadige politieoptredens op het platteland.173 De eerste, meest in het oog springende

166

De gewapende politie werd georganiseerd in eenheden van 24 man, onder leiding van een Europese
instructeur en sergeant. Sinds 1863 werd in de Buitengewesten al geëxperimenteerd men korpsen gewapende
politie. Fijnaut, 'Politiemodellen beïnvloeden elkaar wederzijds', 18; Locher-Scholten, 91; Bloembergen, De
geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië, 43, 55, 68-70; Van Hooff, De Politie in Nederlands-Indië, 18.
167
Met een rangenstelsel voor de politie en het tegengaan van regionale salarisverschillen werd gestreefd naar
een uniforme politieorganisatie. Bloembergen, De geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië, 68; Van
Hooff, 18.
168
Bloembergen, De geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië, 75; Bloembergen, 'The perfect policeman',
172.
169
Bloembergen, De geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië, 101.
170
Van Hooff, De Politie in Nederlands-Indië, 22-24, 26-27; Bloembergen, De geschiedenis van de politie in
Nederlands-Indië, 145-147, 150-151
171
Bloembergen, De geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië, 101.
172
Ibidem, 102-103; Van Hooff, De Politie in Nederlands-Indië, 27-29, 30-31.
173
Naast de eerder genoemde Garoetaffaire vonden nog meer botsingen plaats in deze periode. Bloembergen
benadrukt overigens dat hervormingsplannen dateren van voor deze "veiligheidscrisis". Bloembergen, De

33

vernieuwing was de Veldpolitie, die naast de stadspolitie als het 'paradepaard' van de Algemene
Politie gold en het beschaafde gezicht van de koloniale staat op het platteland moest
vertegenwoordigen.174 De veldpolitie was flexibel opgezet: zij kon optreden als gewapende ordepolitie
in dienst van het bestuur, maar ook zelfstandig opereren en patrouillediensten verrichtten in kleiner
verband. Het nieuwe korps was weliswaar gewapend en werd in barakken gehuisvest, maar moest ook
preventief politiewerk verrichten en het vertrouwen van de bevolking winnen. Hoewel militaire
training niet ontbrak binnen het opleidingsschema, lag de nadruk op politionele vorming. Vooral
mobiliteit was cruciaal: de detachementen van 20 tot 60 man waren op 83 plaatsen in Java en
Madoera gelegerd en kregen beschikking over paarden, fietsen en motorfietsen.175
Zoals kenmerkend was binnen koloniale staten, kreeg ook in Nederlands-Indië politiek
inlichtingenwerk een steeds belangrijker rol. In 1919 werden verder recherchedepots opgericht onder
leiding van de nieuw aangestelde gewestelijke leiders van de Veldpolitie, waarin de gewestelijke
recherche werd opgeleid. Bestuurshoofden konden een beroep doen op deze depots wanneer het
speurwerk van de plaatselijke politie niet voldeed.176 De gewestelijke recherche zou echter
hoofdzakelijk als verlengstuk van de ARD fungeren, zeker na de opstanden van 1926-27. Deze
inlichtingendienst was de derde nieuwe aanwinst van het politieapparaat. Deze werd in september
1919 bij wijze van tijdelijke maatregel opgericht, maar kreeg vanwege het toegenomen belang van
politiek inlichtingenwerk een permanente, prominente rol. De centrale inlichtingendienst bezat door
zijn coördinerende taak namelijk een sleutelpositie in het politieapparaat: de ARD ontving
inlichtingen van de gewestelijke recherche en plaatselijke politie en kon op basis daarvan richtlijnen
en instructies doen uitgaan.177
De hervormingen weerspiegelen het probleem dat tijdens de dekolonisatie telkens zou
opspelen: centralisering en uniformering van de bonte verzameling politieorganisaties waren
voortdurend een belangrijk doel van de hervormingen, maar deze idealen stuitten op bezwaren van
bestuurders die hun autonomie bewaakten, budgetten die niet voldeden en noodgedwongen
militarisering van he politieapparaat. Toen de Gewapende Politie bijvoorbeeld na 1897 een eigen
geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië, 171-177; Van Hooff, De Politie in Nederlands-Indië, 31-32;
Locher-Scholten, 94-95.
174
Bloembergen, De geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië, 180.
175
Bloembergen, De geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië, 186-191, 201; Van Hooff, De Politie in
Nederlands-Indië, 31-34; Locher-Scholten, 93-95; Fijnaut, 'Politiemodellen beïnvloeden elkaar wederzijds', 1920.
176
Van Hooff, De Politie in Nederlands-Indië, 33; Bloembergen, De geschiedenis van de politie in NederlandsIndië, 191-192.
177
De ARD was de opvolger van de in 1916 opgerichte Politieke Inlichtingendienst (PID), die vanwege het
einde van de Eerste Wereldoorlog weer werd opgeheven. De ARD bleef informeer echter PID genoemd worden.
Dit kwam ook door het feit dat de dienst in 1928 flink werd uitgebreid en verschillende rechercheafdelingen ook
daadwerkelijk de naam PID gingen gebruiken. De organisatie stond onder leiding van een advocaat-generaal bij
het parket van de procureur-generaal en kreeg in 1920 daarnaast een Europees onderhoofd en een inheemse
politie-wedana toegewezen. Bloembergen, De geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië, 191-197, 269271; Locher-Scholten, 95; Fijnaut, 'Politiemodellen beïnvloeden elkaar wederzijds', 20; Van Hooff, De Politie in
Nederlands-Indië, 36-37.

34

tuchtregeling en technisch leider kreeg toegewezen, klaagden veel bestuursambtenaren over de
ongehoorzaamheid van het korps.178 Vanwege competentiegeschillen met het BB zou het lang duren
voordat de procureur-generaal van het Departement van Justitie daadwerkelijk de
verantwoordelijkheden en de middelen kreeg toegewezen om centrale leiding te geven aan de
politie.179 Slechts door middel van een compromis konden hervormingen en centralisering doorgang
vinden: de procureur-generaal kreeg in 1918 weliswaar de centrale leiding in handen, maar het BB
bleef verantwoordelijk voor het beheer van de politie.180
Na 1921 gingen er vanwege de ongunstige economische situatie steeds meer stemmen op om
politietaken aan het (goedkopere) leger over te dragen. De politie moest flink in ieder geval besparen.
De gehele Gewapende Politie werd binnen een periode van tien jaar geleidelijk vervangen door het
leger en de Veldpolitie.181 Na de crisis van 1929 volgde een tweede bezuinigingsronde. Vastgesteld
werd dat zowel het leger als de politie een 'politiek-politionele taak' vervulden en elkaar dus dienden
aan te vullen. De 'beschaafde' veldpolitie militariseerde steeds meer. Toen in de periode 1931-1934
opnieuw twee miljoen gulden bezuinigd moest worden, vervingen (militaire) marechausseebrigades
een deel van de veldpolitiekorpsen op Java. Uiteindelijk moesten de meest ambitieuze, maar tevens
meest dure hervormingen dus geleidelijk worden teruggedraaid en afgebouwd op het moment dat er
financiële tekorten dreigden.182
Gelet op het gefragmenteerde karakter van de organisatie, het belang van het dualistische
bestuursprincipe, de semimilitaire rol naast het leger en de centrale positie van de inlichtingendienst
was de Algemene Politie (bestuurspolitie, Veldpolitie, stadspolitie en gewestelijke recherche) dus een
typisch 'koloniale' politiedienst. Zij had op haar hoogtepunt in 1931 zo'n 54.000 man in dienst, van
wie 32.000 in de Buitengewesten waren gestationeerd.183 De greep op de inheemse samenleving bleef
altijd beperkt. De desapolitie werd slechts 'ingekapseld' binnen de algemene politie en zou nooit
volledig verdwijnen.184 Volgens een rapport uit 1914 was de desapolitie zelfs "de kurk waarop de

178

Bloembergen, De geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië, 104-107; Van Hooff, De Politie in
Nederlands-Indië, 29-30.
179
Officieel was de procureur-generaal als sinds 1819 belast met algemene politieleiding, maar lange tijd hield
deze coördinerende taak feitelijk weinig in. Bloembergen, De geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië,
38; Van Hooff, De Politie in Nederlands-Indië, 15-16, 34-37.
180
Bij het parket van de procureur-generaal werd een tweede advocaat-generaal gevoegd die zich speciaal
bezighield met de ARD, terwijl bij het departement van een inspecteur van politie werd benoemd die in feite het
beheer van de politie voor zijn rekening nam. Het beheer was niet onbelangrijk, want de Inspecteur van Politie
van het BB was als bestuurder ook verantwoordelijk voor de opleiding en het uniforme karakter van de
politiediensten. Bloembergen, De geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië, 180-186, 197-200, Fijnaut,
'Politiemodellen beïnvloeden elkaar wederzijds', 18-19; Locher-Scholten, 94-95; Van Hooff, De Politie in
Nederlands-Indië, 34-35.
181
Bloembergen, De geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië, 237-240; Van Hooff, 38-44.
182
Van Hooff, De Politie in Nederlands-Indië, 45-48; Bloembergen, De geschiedenis van de politie in
Nederlands-Indië, 243-245.
183
Bloembergen, 'Winning the hearts and minds in Nederlands-Indië', 40-41; Bloembergen, De geschiedenis van
de politie in Nederlands-Indië, 23-24, 356-357.
184
Bloemgergen, 'Winning hearts and minds in Nederands-Indië', 41-42; Bloembergen, De geschiedenis van de
politie in Nederlands-Indië, 200, 356.

35

algemeene veiligheid in Java's binnenland drijft".185 Ook de interne hiërarchie en de etnische
samenstelling vertoont gelijkenissen met andere koloniale politiediensten. Het politieapparaat stond
onder leiding van een Europees kader, terwijl maar liefst 96% van het personeel inheems was.186 Als
beginsel gold dat politiemannen buiten hun eigen streek moesten worden gestationeerd, ook in het
geval van de grotendeels inheemse Veldpolitie.187 Voor de Gewapende Politie werden bij voorkeur
Ambonezen en Menadonezen geworven, hoewel dit in de praktijk niet altijd mogelijk bleek.188
Na de Japanse invasie werd de Algemene Politie officieel afgeschaft. Desondanks kon het
Indonesische en Indo-Europese personeel voor het overgrote deel in dienst blijven; het Japanse
regime had immers ook behoefte aan een veiligheidsapparaat. De Europese politiemannen konden op
sommige plaatsen nog enige tijd aanblijven, maar werden uiterlijk april 1942 net als de rest van de
Europese bevolking geïnterneerd.189 Hiermee werd de politie dus in feite van zijn kader ontdaan. Het
was na de oorlog dan ook de vraag wat er over was van de fundamenten van de koloniale
veiligheidsdiensten en in hoeverre de aanwezige politiechefs bereid waren zich onder het Britse (en
later Nederlandse) gezag te voegen. Ondanks de bestuurlijke discontinuïteit waarmee de Algemene
Politie in Oost-Java na 1945 geconfronteerd werd, was de uitdaging waar de politie tijdens de
dekolonsiatie voor stond niet atypisch voor een koloniale politiedienst, hoewel misschien wel
extremer: met gelimiteerde middelen moest een kleinschalig Nederlands politiekader in Oost-Java
overal lokale politiekorpsen organiseren, die soms van de grond af moesten worden opgezet.
Tegelijkertijd moesten de functies, organisatiestructuur en geweldsnormen van de Algemene Politie
afgestemd worden op de politieke belofte van een geleidelijke dekolonisatie.

I.V Nederlands-Indië: 'state of violence', 'regime of fear' en 'politiestaat'?
Het is dus duidelijk dat de geschiedenis van de politie essentiële dilemma's en problemen van het
koloniale bestuur in Nederlands-Indië aan het licht brengt. Om de historiografische relevantie van de
problemen rond het politievraagstuk inzichtelijk te maken, dient dit onderzoek in te haken op bredere
debatten en algemene vraagstukken. Aan de hand van welke concepten kunnen we het
politievraagstuk tijdens de dekolonisatie relateren aan de ontwikkeling van de koloniale staat op lange
termijn? Om het referentiekader en de motieven van de beleidsmakers tijdens de dekolonisatie te
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begrijpen, zijn vooral de debatten over de rol van geweld binnen het koloniale bestuur in NederlandsIndië relevant. Net zoals binnen de internationale historiografie, is binnen de historiografie van
Nederlands-Indië een wisselwerking aan te wijzen tussen veralgemeniserende theorieën over de
koloniale staat en meer historische, toegespitste studies over koloniaal geweld en de politie.
Een eerste relevant historiografisch thema betreft de structurele afhankelijkheid van de
koloniale autoriteiten van machtsvertoon en geweldsuitoefening. Henk Schulte Nordholt nam een
duidelijke stelling in door te betogen dat de koloniale staat zijn gezag slechts kon uitbreiden door met
gewelddadige militaire campagnes een ‘regime of fear’ en een ‘state of violence’ te vestigen.190
Omdat met een relatief bescheiden staatsapparaat een enorm territoir te beheersen, leunde de
koloniale staat ook in vredestijd op pragmatische allianties met ‘local strongmen’ (Jago’s), waardoor
ook buiten periodes van gewapende conflicten ‘macht en misdaad’ ‘synoniem’ waren.191 Zijn artikel
verscheen opnieuw in de bundel Roots of Violence in Indonesia (2002) waarin het
continuïteitsvraagstuk van geweld centraal stond.192 De koloniale nalatenschap is volgens hem in veel
postkoloniale staten veel sterker dan de officiële nationalistische retoriek doet vermoeden.193 De
redactie concludeerde dat de scheidslijn tussen het leger en de politie al sinds het koloniale tijdperk
vaag was en de staat in Indonesië makkelijker geweldsmiddelen inzet tegen de eigen bevolking.194
In een speciale uitgave van de Journal of genocide studies over koloniaal geweld in
Nederlands-Indië werd de meerwaarde van concept van ‘state of violence’ nogmaals gewogen. Petra
Groen concludeerde dat het geweld tijdens militair optreden inderdaad geïnstrumentaliseerd werd om
een duurzaam angstregime te vestigen.195 Bart Luttikhuis en Dirk Moses wezen er daarentegen op dat
de begrippen ‘staat van geweld’ en ‘angstregime’ niet verklaren onder welke omstandigheden
‘potentieel geweld’ in daadwerkelijke geweldpleging resulteerde.196 Remco Raben vroeg zich
bovendien af in hoeverre deze begrippen nu specifiek van toepassing zijn voor de koloniale situatie in
Nederlands-Indië, aangezien volgens de Weberiaanse definitie geweld het instrument is van iedere
staat. De autoriteiten hadden bovendien wel degelijk de intentie om het gebruik van geweld te
beteugelen. De ‘precaire balans tussen dwang en civiele ambities’ geeft volgens Raben de ‘essentiële
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dilemma’s van de koloniale autoriteiten weer.’197 Een factor die het toestaan van geweld bevorderde
was volgens hem het besef van de eigen zwakte van de autoriteiten.198 Extreem geweld was daarbij
bovenal het resultaat van een combinatie van ‘“verdunde” controlemechanismes’ en de “vergroving”
van militaire normen en strategieën’.199
Politiestudies vervullen een essentiële rol binnen dit debat door de toepasbaarheid van
kwalificaties als 'staat van geweld', 'angstregime', maar ook 'politiestaat' nader te wegen en deze
begrippen verder aan te scherpen. Evenals Schulte Nordholt, zagen enkele auteurs in de ontwikkeling
van de Algemene Recherche Dienst (ARD) en de repressie van het politieke leven na 1927 de
contouren van een ‘politiestaat’.200 Harry Poeze relativeerde dit beeld enigszins door erop te wijzen
dat de ARD nooit een autonome rol verwierf binnen het staatsapparaat.201 E. Locher-Scholten stelde
dat het politieoptreden in 1919 aantoonde dat de kwalificaties ‘staat van geweld’ en ‘angstregime’
inderdaad op hun plaats zijn.202 De greep van de koloniale politie op de bevolking moet echter niet
worden overdreven. In haar uitgebreide onderzoek naar de koloniale politie betoogde Marieke
Bloembergen namelijk dat Nederlands-Indië bovenal een ‘falende politiestaat’ was.203 Politiegeweld
leverde de koloniale autoriteiten bovendien soms juist problemen op. De ‘moderne koloniale politie’
vormde volgens haar de ‘januskop’ van een koloniale staat die tegelijkertijd dwingend en beschaafd
wilde zijn.204
Dit brengt ons bij een tweede belangrijk thema: de manier waarop de autoriteiten
geweldsuitoefening legitimeerden en zichzelf positioneerden tegenover de bevolking. Geweld was
niet per definitie afkeurenswaardig, maar diende altijd in dienst van een hoger doel te staan en te
worden ingeperkt. Hack wees in zijn analyse van politiek geweld in Zuidoost-Azië bijvoorbeeld op de
blijvende invloed van het koloniale discours van ‘rust en orde’ en het idee dat de staat als ‘iron ring’
de pluriforme anarchie van de samenleving met geweld diende te bedwingen. Tegelijkertijd was het
juist de zwakte van de staat die gewelddadige methodes, indirect bestuur en afhankelijkheid van
lokale machthebbers noodzakelijk maakte en zo scheidslijnen opwierp of versterkte.205 Hack en
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Bloembergen signaleren dus een paradox: geweldsuitoefening was zowel een indicatie van de macht
van de koloniale overheid, als een teken van fundamentele zwakte van het koloniale regime.
Er bestond, kortom, altijd een gespannen verhouding tussen de twee elementen van het
geweldsmonopolie van de staat: het rechtenmonopolie en de gezagsmiddelen. Tijdens de
dekolonisatiecrisis verscherpte deze spanning alleen maar: ondanks de mobilisering van een grote
leger- en politiemacht was het Nederlandse gezag kwetsbaarder dan ooit. Het ‘legitimiteitsprobleem
van de staat, en dus van de politie’ werd volgens Bloembergen tijdens dekolonisatie niet
fundamenteel anders, maar vooral ‘veel acuter’.206 Het is zaak om het instrumentele, pragmatische
gebruik van politiegeweld dat in de termen 'staat van geweld en 'angstregime' is vervat, en het
legitimiteitsprobleem dat Bloembergen beschrijft gelijktijdig in kaart te brengen. Sneuvelden de
civiele ambities van de Nederlandse autoriteiten eenvoudigweg, of probeerden zij politiegeweld en
repressie toch te rijmen met de politieke doeleinden van het Nederlandse beleid en de belofte van een
geleidelijke dekolonisatie? Het is de vraag of de Algemene Politie en de Nederlandse bestuurders die
verantwoordelijk waren voor de politie terugvielen op het koloniale discours van 'rust en orde', of dat
zij nieuwe legitimatiegronden ontwikkelden.

Conclusie

De problemen die de Algemene Politie tijdens de dekolonisatie ondervond, zijn niet te begrijpen
zonder te kijken naar de ontwikkeling van de koloniale staat op lange termijn. De koloniale
voorgeschiedenis vormde tijdens de dekolonisatie niet alleen het referentiekader van
politiefunctionarissen en andere beleidsmakers, maar biedt tevens inzicht in de structurele problemen
die het koloniale veiligheidsbeleid en het functioneren van de politie ook tijdens de dekolonisatie
kenmerkten. Omgekeerd kan het perspectief van de koloniale politie helpen de fundamentele
problemen die gemoeid waren met de bestuurlijke transformatie tijdens de dekolonisatie te
concretiseren, en generaliserende theorieën onder de loep te nemen en aan te scherpen. De politie
moest namelijk voortdurend als lapmiddel van lokale bestuurders optreden en biedt zo een interessant
'bottom-up' perspectief op het gehele staatsbestel.
De internationale literatuur biedt geen hapklaar model voor de 'koloniale politie', maar de
opmerkelijke overeenkomsten in de functies en organisatiestructuren van koloniale politiediensten
vormen desondanks aanknopingspunten voor dit onderzoek. Relevant in het kader van deze studie zijn
bovenal de studies die de kenmerkende discrepantie belichten tussen het ideaal van modern, rationeel
bestuur met uniforme normen en voorschriften, en de lokale, rommelige praktijk van een staat die
voortdurend moest terugvallen op machtsvertoon. De politie 'belichaamde' volgens Campion de
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'tegenspraak en dilemma's van koloniaal bestuur, omdat het belast was met het 'in praktijk omzetten
van de filosofieën van het bestuur.'207 Hoewel politiehervormingen vaak gericht waren op
centralisering en de beteugeling van geweld, kende de koloniale politie in de praktijk de nodige
flexibiliteit en kon in geval van nood teruggegrepen worden op repressie en geweld. Deze relatieve
autonomie werkte corruptie en machtsmisbruik in de hand, zelfs wanneer voorschriften,
hervormingen en investeringen een uniforme, gestroomlijnde organisatie voorstonden. Tijdens de
dekolonisatie verscherpte deze tegenstelling tussen theorie en praktijk alleen maar; ook de politie
moest een transformatie van 'bricolage' naar 'engineering' doorlopen en omschakelen van lokale,
pragmatische oplossingen en het willekeurige gebruik van geweld naar een uniforme organisatie die
aan nieuwe politieke eisen moest voldoen en waarin politiegeweld aan normen was bebonden.
De opmerkelijke overeenkomsten tussen de verschillende koloniën komen niet zozeer voort
uit het feit dat koloniale regimes dezelfde politiemodellen en ideeën hanteerden, maar vinden hun
oorsprong in de vergelijkbare omstandigheden waarin de politie moest opereren: de institutionele
complexiteit van koloniale staten verschilde sterk, maar overal moest de politie met bescheiden
middelen de belangen van een kleine koloniale bevolkingsgroep dienen terwijl grote delen van het
maatschappelijk leven zich buiten het domein van het staatstoezicht bleven afspelen. NederlandsIndië vormde met haar scheiding tussen de inheemse en Europese politiekorpsen, decentrale
organisatie, afhankelijkheid van het leger en zuinige hervormingsplannen geen uitzondering. Hoewel
de Algemene Politie na de Japanse bezetting een problematische doorstart moest maken en de
politiehervormingen getekend waren door de specifieke eisen die de guerrillastrijd met de Republiek
aan het gehele veiligheidsapparaat stelde, was deze situatie in essentie niet veranderd, maar hooguit
extremer geworden.
Het is zaak de veiligheidscrisis en de legitimiteitscrisis van het Nederlandse gezag in
Indonesië in tandem te bestuderen. De vraag is bovenal hoe de Nederlandse autoriteiten tijdens de
dekolonisatie hun gezag probeerden te vestigen zonder de bevolking van zich te vervreemden.
Algemene debatten over de functies van geweld zijn daarbij nuttig om de dekolonisatieoorlog te
relateren aan de problemen en spanningen binnen de koloniale staat op lange termijn. Het voordeel
van enigszins grofmazige termen als 'staat van geweld', 'angstregime', of 'politiestaat' is dat zij een
heldere, prikkelende stelling poneren: geweld en repressie waren geen incidentele verschijnselen,
maar vormden het fundament van het koloniaal gezag. Zij roepen echter ook de nodige vragen op,
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II: Het Brits bestuur en de AMACAB in Surabaya (augustus 1945 - november 1946)
Terwijl een kleine groep van hoge ambtenaren en particulieren uit Nederlands-Indië tijdens de
Japanse bezetting was uitgeweken naar Australië en zich boog over de naoorlogse terugkeer van het
Nederlandse bestuur in Indonesië, was al duidelijk dat de koloniale staat ingrijpende hervormingen
moest ondergaan. De 'late colonial shift' die Shipway signaleert vond al tijdens de Japanse bezetting
plaats: Nederland zocht namelijk aansluiting bij de politiek van de geallieerden en het Atlantic
Charter dat het recht op nationale zelfbeschikking onderstreepte. Het was al duidelijk dat de
Nederlandse poltitieke beloften op termijn een grondige wijziging van de in het vorige hoofdstuk
geschetste 'koloniale' fundamenten van de Algemene Politie noodzakelijk maakten. In de '7decemberrede' die koningin Wilhelmina op 6 december 1942 in Londen uitsprak werden twee
concrete beloften gedaan voor wat betreft de staatkundige en bestuurlijke toekomst van NederlandsIndië: het beëindigen van alle verschillen in behandeling "op grond van ras of landaard" en het
verlenen van vergaand zelfbestuur van de verschillende rijksdelen voor wat betreft 'interne
aangelegenheden'. Mede op grond van deze beloften werd bepaald dat het dualistisch bestuur na de
oorlog zou worden afgeschaft.208
De Nederlandse autoriteiten in Australië maakten zich destijds nog geen zorgen over een
nationale revolutie of een vijandig staatsapparaat. In 1944 stelde S.H. Spoor, de toenmalige directeur
van de Netherlands-Forces Intelligence Service (NEFIS), 'een principiële richtlijn' op ten aanzien van
'bevrijde' politiemensen. Hij verwachtte weinig loyaliteitsconflicten en benadrukte dat het bestaande
personeel in dienst kon blijven indien zij geen misdaden hadden begaan.209 De acute veiligheidscrisis
en het probleem revolutionaire geweld zouden zich pas na augustus 1945 openbaren.
De oprichting van de Republiek Indonesië, voorzien van een eigen staatsapparaat en
politiemacht, zou een eenvoudige terugkeer naar de oude politieorganisatie onmogelijk maken.
Bovendien hadden de Nederlanders tot november 1946 met het geallieerd militair gezag van de
Britten te maken. Welke richtlijnen hanteerden de Britten en Nederlanders ten aanzien van de
Republikeinse politie? Hoe verhielden de Nederlandse bestuurders in Surabaya zich tot het Britse
beleid inzake de politie? En, tot slot, welke politieorganisaties bouwden zij zelf op naarmate zij de
controle over Surabaya verwierven? In deze periode vereisten de politieke 'legitimiteitscrisis' en de
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militaire 'veiligheidscrisis' nog geen fundamenteel tegengestelde maatregelen: de Nederlandse
autoriteiten hadden nog geen algemeen plan voor de toekomstige politieorganisatie en het was
bovenal zaak het revolutionaire geweld te beteugelen. Wel openbaarde zich in extreme vorm het
probleem van de 'koloniale politie' en de zwakke koloniale staat: de politie moest met beperkte
middelen improviserenderwijs de claim zien te staven dat alleen het Nederlandse gezag recht en
veiligheid kon garanderen.

II.I De Republikeinse politie

Anders dan voor de oorlog kregen de Nederlandse autoriteiten na 1945 echter te maken met een
rivaliserende staatsmacht: de Indonesische Republiek. Het veiligheidsbeleid kan daarom niet worden
begrepen zonder eerst naar de ontwikkeling van de Republikeinse politie te kijken. De politie in
Surabaya was onherkenbaar veranderd toen Soekarno en Hatta op 17 augustus in Jakarta de
onafhankelijkheid uitriepen. Aan de vooravond van de Japanse invasie gaf de Procureur-Generaal het
bevel de PID-archieven te vernietigen en begon het personeel te deserteren: van de 600 politiemensen
was eind februari al 250 man verdwenen. De Nederlanders brachten systematisch vernielingen aan om
de infrastructuur van de vijand lam te leggen.210 Hoewel zij aanvankelijk enige tijd mochten
aanblijven, besloot de Japanse bezetter al snel het Europese politiepersoneel te interneren.211
Tijdens de Japanse bezetting gold de gevreesde en gehate Kempeitai, de militaire politie, al
gauw als synoniem voor de 'politie' in het algemeen.212 De bestorming en bezetting van het
hoofdkantoor van de Kempeitai, het symbool van de Japanse macht in Surabaya, vormde voor velen
dan ook een hoogtepunt van de revolutie.213 Tijdens de bezetting had de politie onder militair gezag
gestaan, waardoor de inheemse bestuurlijke elite niet meer over de politie beschikte en daardoor sterk
verzwakte in de loop van de Japanse periode. De PID stond aanvankelijk ook onder militair toezicht,
maar kwam later onder leiding te staan van de hoogste functionaris uit de Nederlandse periode en
functioneerde als vanouds.214 De Japanners verwaarloosden de reguliere politie echter allerminst:
tegen het einde van de bezetting beschikte het korps over maar liefst 1500 man, tien procent van het
niet-militaire politiepersoneel op Java. De autoriteiten probeerden in een later stadium bovendien de
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bevolking door middel van verschillende veiligheidskorpsen te mobiliseren: jongeren tussen de 25-35
deden dienst bij de Keibodan, een organisatie die functioneerde als hulppolitie.215
Na de onafhankelijksverklaring sloten politiediensten zich veelal op eigen initiatief aan bij de
Republiek. Volgens Ambar Wulan werd in Surabaya op 19 augustus ondanks het verbod van de
Japanners eveneens het rood-wit gehesen op het kantoor van de Tokubetsu Keisatsu Tai, de Japanse
mobiele brigade die tijdens de revolutie werd omgedoopt tot 'polisi istimewa'. Een dag later werd op
instigatie van politie-inspecteur Moehammad Jasin een vergadering belegd. Men besloot de Japanse
ontwapening, die bij het inheemse hulpleger (PETA) reeds had plaatsgevonden, niet af te wachten en
zelf Japanse wapens buit te maken. Een dag later organiseerden zij een parade waarbij gepantserde
voertuigen en tanks werden geëtaleerd en de politie zich solidair verklaarde met het Indonesische
volk.216 In zijn memoires stelt Moehammad Jasin dat zij met de oprichting van de 'Polisi Republik
Indonesia' een voorbeeld wilden stellen voor andere inheemse politiefunctionarissen, het besmette
koloniale imago van de politie wilden verbeteren en een voortrekkersrol spelen ten aanzien van de
pemuda's en het volk in Surabaya. Zij negeerden volgens hem niet alleen Japanse instructies, maar
besloten hen preventief te detineren met het risico dat de Kempeitai zou ingrijpen.217
Hoewel de politie in tegenstelling tot de PETA-troepen inderdaad niet ontwapend werd, is het
moeilijk na te gaan in hoeverre deze reconstructie juist is. Volgens William Frederick bleven de
Japanse militairen in de eerste weken na de proclamatie gewoon in het zadel en veranderde er op
bestuurlijk gebied aanvankelijk weinig.218 Volgens verschillende historici bemachtigden de
revolutionairen pas op 30 september op grote schaal wapens, toen het Don Bosco-wapendepot werd
overvallen. De Japanners stelden na afloop dat zij de politie bewapenden om de ordetaak over te
nemen. Zeker is dat in de dagen van 27 september tot 3 oktober overal in de stad Japanse militaire
doelen werden aangevallen en wapens buitgemaakt.219 De politie trad opereerde naast tal van andere
gewapende groepen die zich als handhavers van de Republiek manifesteerden, waaronder de BKR
(Badan Keamanan Rakyat) en de revolutionaire groepering PRI (Pemuda Republik Indonesia).220 De
BKR was het officiële 'Republikeinse leger-in-wording' dat door een Nederlandse officier in Britse
dienst werd aangemerkt als de 'nationalist police' in Surabaya.221
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Hoewel de politie officieel was belast met de handhaving van de veiligheid en zich achter de
Republiek had geschaard, konden zij niet vanzelfsprekend op de sympathie van de bevolking rekenen.
Voor velen was de politie het symbool van de machthebbers, zowel van het Nederlandse bestuur, de
pangreh praja als de Japanse autoriteiten.222 In Surakarta werd het politiekantoor bestormd. Tijdens de
Tiga Daerah-affaire in Midden-Java werden veel agenten zelfs beroofd en vermoord. Bovendien was
de politie een relatief makkelijk doelwit voor het buitmaken van vuurwapens.223 De positie van de
politie was hierdoor complex: enerzijds dienden zij van het autoritaire imago van de koloniale en
Japanse politieorganisaties af te geraken, anderzijds werden zij verondersteld de orde te handhaven.224
In Surabaya deed het nationalistische Soeara Rakyat uit bezorgdheid over de woede tegen het
establishment een bericht uitgaan waarin de legitimiteit van de nieuwe politie en de ambtenarij werd
benadrukt.225 Het 'Herziene Inlandsche Reglement' en het koloniale adagium van 'veiligheid, rust en
orde' bleven volgens Ambar Wulan de juridische en bestuurlijke grondslagen vormen van de nieuwe
politie.226 Ook de politieke inlichtingendienst, de Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) omarmde
deze oorspronkelijk koloniale beginselen.227
De Republikeinse autoriteiten beseften dat hun eigen gezag en de reputatie van de Republiek
afhingen van een functionerend politieapparaat.228 De Jawatan Kepolisian Republik Indonesia, zoals
de staatspolitie officieel heette, moest nog uitgebouwd en gecentraliseerd worden. Voor deze taak
benoemde president Soekarno eind september Said Soekanto Tjokrodiatmodjo tot nationaal
politiehoofd. Soekanto was een koloniaal politieman, had eerder bij de Nederlandse PID in Semarang
gewerkt en was opgeklommen tot de uitzonderlijke rang van commissaris van de politie 1ste klas.229
Nadat de Britten tijdens operatie 'Pounce' de Republikeinse politie onder geallieerd toezicht stelden,
verhuisde het hoofdkantoor in februari 1946 naar Purwokerto, een maand nadat de Republikeinse
regering naar Yogjakarta was vertrokken.230 De consolidering van de nationale politie bleek geen
eenvoudige opgave, omdat de communicatie met de autonome politiediensten op residentieel niveau
vaak problematisch verliep.231 Om hierin verbetering te brengen bepaalde premier Sjahrir op 25 juni
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1946 dat de politie rechtstreeks aan hem ondergeschikt werd en niet langer onder
verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken viel.232
Tegelijkertijd werd de politie gedeeltelijk gemilitariseerd met het oog op een eventuele
Nederlandse aanval. Op 14 november 1946 richtte de staatspolitie voor iedere residentie een 'Mobile
Brigade' (Mobrig) op. Dit elitekorps moest niet alleen slagkracht bezitten, maar moest zich ook snel
kunnen verplaatsen en vormde de ruggengraat van de politie. Het omvatte de eerdergenoemde Polisi
Istimewa en kwam onder leiding van Moehammad Jasin te staan, die eveneens het politiehoofd van de
residentie Malang (Oost-Java) was. Het personeel van de Mobile Brigade kreeg een militaire training
en werd gehuisvest in barakken.233 Volgens de NEFIS was de politie in Oost-Java 'niets dan een
bijzonder strijdcorps' en streed de "polisi istimewa", die vanuit een kantoor in Banyumas werd
aangestuurd, samen met het leger en stond het 'onder krijgstucht'.234
De Nederlanders benadrukten voortdurend de Japanse wortels van de Republikeinse politie.
Volgens Van Mook werd de politie aangevuld met 'half-militair afgerichte Indonesische jongelieden
en met elementen uit de bevolking, die zich bereid toonden den Japanner in zijn terreur bij te staan'.235
Tegenover de Britten benadrukte hij dat het traditionele bestuur totaal ontmanteld was. De Republiek
moest de politiedienst van de grond af opbouwen, of was afhankelijk van gewapende 'semi-youth
organizations'.236 Volgens inlichtingen waren de Japanse politieopleidingen op Sumatra slechts
'Japanse propaganda instituties' geweest. Bovendien had het personeel tijdens de oorlog vanwege het
slechte salaris en de oorlogsinflatie lange tijd blootgestaan aan de verleidingen van corruptie en
machtsmisbruik.237 De NEFIS beschouwde de "Polisi Istimewa" in Oost-Java als het 'beruchte
lichaam uit den Japanschen tijd' en benadrukte dat 'extremistische jeugdorganisaties' de politie hadden
geïnfiltreerd. Ook waren volgens de inlichtingendienst overal regionale 'bijzondere politieorganisaties'
opgericht die het kampongleven monitorden en geënt waren op het tonarigumi systeem.238 Frederick
relativeerde de invloed van de tonarigumi-raden en jeugdkorpsen enigszins en wees erop dat ze in
Surabaya slechts in geringe mate succesvol waren. Ook benadrukte hij dat het nationalisme evenals de
revolutionaire pemudagroepen beslist niet alleen een Japanse creatie waren.239
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II.II Militaire ontwikkelingen: Britse operaties en de revolutie in Surabaya

Op 14 augustus werd tijdens de conferentie van Potsdam de verantwoordelijkheid voor Sumatra en
Java van het Amerikaanse commando overgeheveld naar het Britse Southeast-Asian Command
(SEAC) onder leiding van generaal Mountbatten.240 De Nederlandse autoriteiten hadden zich
voorbereid op een heroveringsoorlog en werden door de Japanse capitulatie overvallen.241 De taken
van de SEAC waren beperkt tot de bevrijding van krijgsgevangenen, de ontwapening en repatriëring
van de Japanners en het handhaven van de openbare orde.242 Ondanks de Japanse capitulatie bleef de
staat van oorlog gehandhaafd, werd het bestuur 'gemilitariseerd' en berustte de hoogste autoriteit nog
altijd bij het geallieerde commando.243 Ook bleef de Netherlands-Indies Civil Administration (NICA)
conform de eerdere Amerikaans-Nederlandse afspraken verantwoordelijk voor het civiel bestuur in
bezette gebieden. De NICA bestond hoofdzakelijk uit Nederlandse bestuursambtenaren en stond
onder leiding van de latere Luitenant Gouverneur-Generaal H. van Mook.244
Aanvankelijk beschikten zowel de Britten als de Nederlanders over zeer gebrekkige
inlichtingen over de politieke toestand.245 Berichten over het nationalisme en de Republiek werden
met scepsis ontvangen, indien men hier al van op de hoogte was. Ook de Britten verwachten dat de
Indonesiërs na de Japanse bezetting de Nederlanders zouden verwelkomen.246 Regeringsadviseur Van
der Plas, die tijdens de Japanse bezetting in Brisbane werkzaam was als directeur van het BB, toonde
zich bovenal bezorgd over het feit dat Japanse troepen belast bleven met politietaken en was van
oordeel dat de Nederlanders door de meerderheid van de bevolking als bevrijders zou worden
gezien.247 Tegenover de Britten verklaarde hij dat de Republiek slechts een nationalistisch
pressiemiddel was om concessies af te dwingen voor wat betreft zelfbestuur; de Javanen
beschouwden de Nederlanders volgens hem in laatste instantie nog altijd als 'vader en moeder'.248
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De landing van de eerste RAPWI-teams op 19 september riep veel verzet op van de
nationalisten omdat het team geheel bestond uit Nederlanders.249 Volgens een Brits
inlichtingenrapport van 24 september zou een troepenmacht van slechts 'tienduizend man, voorzien
van een goed politieapparaat' desondanks volstaan om de orde te handhaven.250 Dat de Republiek op
politiek en militair vlak wel degelijk wortel had geschoten, realiseerden zij zich pas toen zij
langzaamaan geconfronteerd werden met de feitelijke situatie op Java. Edwina Mountbatten was de
eerste die haar echtgenote op de hoogte bracht van de feitelijke situatie op Java, nadat zij een bezoek
aan de interneringskampen had gebracht en was geïnformeerd door de Zuid-Afrikaanse
inlichtingenofficier L. van der Post.251
Korte tijd later beseften de Britse autoriteiten dat zij niet om de Republiek heen konden tenzij
zij een grootscheeps offensief zouden inzetten. Zij besloten zich te beperken tot de bezetting van 'key
areas', terwijl de Nederlanders in een latere fase zelf vanuit deze bruggenhoofden het binnenland
zouden bereiken. Aanvankelijk ging de prioriteit hierbij uit naar Jakarta en Surabaya. Toen zij
erachter kwamen dat het leeuwendeel van de geïnterneerden zich op Midden-Java bevond, besloot
men echter eerst Semarang te bezetten. Ook kozen zij ervoor Bogor (Buitenzorg) en Bandung in het
binnenland van West-Java te bezetten, vanwege de aanwezigheid van vele geïnterneerden en de
belangrijke spoorwegen die daarmee vrijgemaakt zouden worden.252 Terwijl ondertussen
gewelddadige confrontaties tussen voormalig geïnterneerde KNIL-soldaten en nationalisten
plaatsvonden, probeerden de Britse autoriteiten een neutrale koers te varen ten aanzien van de
politieke toekomst van Indonesië.253 Zij besloten de Republikeinse politie en bestuur voorlopig te
handhaven in de bezette enclaves, hoewel het politieapparaat in Jakarta onder Britse controle werd
gebracht. De Nederlandse NICA-ambtenaren vervulden voorlopig geen politiële taken.254 De Britten
bleven daarnaast in hoge mate afhankelijk van de hulp van de nog aanwezige Japanse troepen bij het
handhaven van de orde op Java.255 Ook de Japanners lieten de ordehandhaving in veel gebieden aan
de Republikeinse politie over.256
De bezetting van Surabaya in Oost-Java was militair verreweg de grootste uitdaging, omdat
de plaatselijke Republikeinse strijdgroepen zich hadden weten te verzekeren van het meeste Japanse
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materieel.257 Met het oog op de aanstaande geallieerde bezetting en de dreigende situatie in Surabaya
hadden plaatselijke Japanse militaire autoriteiten na de capitulatie namelijk besloten het grootste deel
van de troepen te concentreren in de binnenlanden van Oost-Java en lieten zij de bewaking van de
stad over aan bescheiden detachementen militaire politie.258 Veel historici wijzen bovendien op de
fatale gevolgen van het optreden van de Nederlandse kapitein Huijer. Deze dwong op 3 oktober op
eigen initiatief de Japanners zich formeel over te geven en hun wapens over te dragen aan de politie,
waardoor de Republikeinse autoriteiten vrij spel hadden om Japanse vuurwapens, artillerie, tanks en
zelfs luchtafweergeschut buit te maken.259 Vast staat dat de Republikeinse strijdgroepen in de periode
van 27 september tot en met 4 oktober de resterende bezettingsmacht overmeesterden en het grootste
gedeelte van de Japanse wapens bemachtigde.260 De situatie was bijzonder explosief, omdat in de
periode voor de vijandelijkheden losbarsten in totaal zo'n 6.460 geïnterneerden naar Surabaya waren
afgevoerd.261
Surabaya was tijdens de Bersiap-periode eveneens het toneel van extreme gewelddadigheden
tegen Nederlandse voormalig geïnterneerden en de Indo-Europese bevolking, die tijdens de Japanse
bezetting grotendeels buiten de interneringskampen waren gebleven.262 Een eerste confrontatie vond
plaats tijdens het 'vlag-incident' op 19 september, toen gevechten uitbraken nadat een groep voormalig
geïnterneerden de Nederlandse vlag had gehesen bij het Oranje Hotel.263 In de daaropvolgende weken
werd de stadsbevolking steeds vijandiger. Grootschalig geweld barstte los na 15 oktober, nadat de PRI
had besloten 3.500 Europeanen te detineren. Bij een transport naar de Kalisosokgevangenis in de
Werfstraat kwamen naar schatting ongeveer vijftig van hen om het leven toen zij zich door een
gewelddadige menigte moesten begeven naar de gevangenispoort. In de Simpangclub, het
hoofdkwartier van de PRI, werden gevangenen gemarteld en vermoord. PRI-leiders waren officieel op
zoek naar NICA-medewerkers en voormalige bestuursambtenaren en politiemensen. In de voormalige
Nederlandse sociëteit werden geïmproviseerde tribunalen opgericht, waarin gevangenen aan
vernederende verhoren werden onderworpen en het geweld escaleerde. Sommigen van hen werden
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onthoofd of met steekwapens belaagd. Het aantal doden is onbekend: schattingen lopen uiteen van 50
tot 200, hoewel het aantal veel hoger zou kunnen liggen.
Bij een aanval op een Brits convooi op 28 oktober, werden 304 voormalig geïnterneerden
vermoord, waaronder vrouwen en kinderen. In de stad en de omliggende gebieden vonden gelijktijdig
kleinschaligere geweldsincidenten plaats. In de omgeving van Sidoardjo ten zuiden van Surabaya was
de beruchte moordenaar Sabarudin actief, die naar schatting persoonlijk tweehonderd moorden
pleegde. Deze officier van de militaire politie en zijn volgelingen stonden geheel los van ieder
centraal gezag en konden in het meer afgelegen Pacet lange tijd hun gang gaan totdat de politie, de
PRI en het leger in 1946 ingrepen.264
De Republikeinse politie en de BKR waren beslist niet soeverein in de periode voorafgaand
aan de geallieerde bezetting.265 De 'Polisi Istimewa' speelde een prominente rol in het buitmaken van
wapens op de Japanners, maar kon lang niet over alle wapens beschikken. Ook de irreguliere PRI
bemachtigde een aanzienlijk deel van de wapenvoorraad.266 Een Indonesische ooggetuige beschreef de
grimmige sfeer voorafgaand aan het offensief: 'cowboys' paradeerden met slag- en vuurwapens over
de straten en maakten overal de dienst uit.267 Toen een Nederlandse geallieerde luitenant P.G. de Back
daags na het 'vlagincident' in Surabaya arriveerde, werd hij erop gewezen dat hij niet veilig over straat
kon zonder politiebeveiliging omdat de BKR 'jonge extremisten' niet onder controle had. De Japanse
politie was op dat moment al ontwapend en werd vastgehouden op het politiebureau. Bovendien
weigerde de PRI de door de BKR verstrekte reispapieren te erkennen.268 Toch was er volgens
Frederick geen sprake van anarchie. Hoewel het initiatief tot geweld vaak uitging van de
kampongbevolking, kanaliseerden de nationalistische leiders en de PRI de revolutionaire sentimenten
en bezaten zij wel degelijk een zekere mate van autoriteit. De officiële autoriteiten leunden in
sommige gevallen op de PRI en vermeden in ieder geval iedere confrontatie.269 De officiële BKR en
de PRI stonden haast op gelijke voet en de PRI vestigde vermoedelijk met toestemming van de BKR
zijn hoofdkwartier in de Simpangclub.270
De Britten waren onvoldoende op de hoogte van de militaire situatie in Surabaya en
arriveerden op 25 oktober met een veel te kleine legermacht. Toen brigadecommandant A. Mallaby
met zijn troepen landde, werd hij geconfronteerd met een goedbewapende Republikeinse
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overmacht.271 Hij wist echter een akkoord te bewerkstelligen waarin werd afgesproken dat de
reguliere Republikeinse ordetroepen (BKR en de civiele politie) hun wapens mochten behouden.
Toen op 27 oktober door een vergissing pamfletten werden uitgestrooid waarin de ontwapening van
nationalistische strijdgroepen werd aangekondigd en Mallaby verklaarde deze orders alsnog uit te
zullen voeren, werd een confrontatie onvermijdelijk. Op 28 oktober braken zware gevechten uit
terwijl de Britse militairen over kleinere posten verspreid waren. Ondanks de tussenkomst van
president Soekarno, die op verzoek van de Britten een dag later in Surabaya arriveerde en een
kwetsbare wapenstilstand tot stand bracht, escaleerde de situatie verder toen brigadecommandant
Mallaby werd doodgeschoten. 427 Britse militairen, ongeveer tien procent van de brigade, sneuvelden
in de vijf dagen na de Britse landing.272
Nadat de resterende troepen begin oktober geïnterneerden uit de stad hadden geëvacueerd,
besloten de Britten de nationalisten een ultimatum te stellen. De Britse bevelhebber P. Christison en
kolonel E.C. Mansergh dreigden "het volle gewicht van de land-, zee- en luchmacht" in te zetten
indien de nationalisten zich niet overgaven.273 Opmerkelijk genoeg zouden de TKR (de opvolger van
de BKR) en de civiele politie hun wapens mogen behouden – een indicatie dat de Britten zelfs op dat
moment in de Republikeinse politie een oplossing zagen. Voor de nationalisten was een dergelijke
capitulatie onbespreekbaar. Op 10 november, in Indonesië bekend staand als 'Hari Pahlawan'
(heldendag) zetten de Britten een grootscheeps offensief in. Tijdens de slag om Surabaya werden
artillerie, zee- en luchtbombardementen ingezet, terwijl Indonesische strijdgroepen hele kampongs in
brand staken om het offensief te remmen. Hierdoor was een belangrijk deel van de stad verwoest en
sloeg ongeveer 90 procent van de bevolking op de vlucht. Er sneuvelden naar schatting ongeveer
2.500 Republikeinse soldaten terwijl 7.500 anderen werden verwond. De herovering werd op 29
november afgerond.274
Op militair gebied had Nederland in deze periode nog weinig in te brengen. Omdat
teruggekeerde Nederlandse KNIL-militairen in Jakarta slaags raakten met Republikeinse civiele
politie en duidelijk werd dat de landing van Nederlandse militairen een grootschalige reactie van de
nationalisten teweeg zou brengen, besloten de Britse bevelhebbers op 2 november geen Nederlandse
militairen toe te laten zolang er geen geloofwaardig politiek overleg tot stand was gekomen.275
Voorlopig konden de Nederlanders hierdoor alleen voormalig geïnterneerde KNIL-soldaten
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bewapenen – mannen die fysiek en mentaal waren uitgeput en bovendien werden gedreven door
wraakgevoelens jegens de nationalisten.276 Eind december moest de Mariniersbrigade rechtsomkeert
maken terwijl in Surabaya 'alles voor ontvangst gereed was'.277 Op 9 maart zouden de eerste
detachementen van de Koninklijke Landmacht (KL) in Batavia (Jakarta) arriveren.278 Pas op 19
februari werd besloten de Mariniersbrigade toe te laten in Surabaya.279 Van Mook stelde echter dat de
landing pas in maart kon plaatsvinden en erkende bovendien dat het nog 4 à 6 weken zou duren voor
ze voldoende getraind en uitgerust zouden zijn.280 Ook Spoor maakte zich zorgen over de sterkte van
de Mariniersbrigade en de 'onvoldoende uitgeruste X-brigade', die eind maart 1946 in de stad
arriveerde.281

II.III Politieke kwesties: De overeenkomst van Linggarjati en het politievraagstuk

Ondanks Britse druk weigerde de Nederlandse regering met de Republiek te onderhandelen en
beschouwde zij Soekarno als een "werktuig en marionet der Japanners".282 Van Mook kreeg een
reprimande toen hij Soekarno op 31oktober toch ontmoette in Batavia.283 De situatie verbeterde toen
de sociaaldemocratische Sutan Sjahrir op 14 november aantrad als premier. Hij was voor de
Nederlanders een acceptabelere onderhandelingspartner vanwege zijn gematigde standpunten en het
feit dat hij niet als Japanse 'collaborateur' kon worden aangemerkt.284 Zijn kabinet was bovendien
samengesteld uit gematigde politici die niet actief waren binnen de pemuda-groepen of Islamitische
stromingen. Binnen de Indonesische politiek zou zich echter al snel een tegenstelling aftekenen tussen
de voorstanders van onderhandelingen ('diplomasi') en strijd ('perjuangan'), terwijl ook Van Mook te
maken kreeg met weerstand vanuit de Nederlandse regering (met name van de KVP-politici).285
Sjahrir's tegenstanders verenigden zich en richtten in januari 1946 de Persatuan Perjuangan
(PP) op onder invloed van de communistische leider Tan Malaka. Al gauw schaarde een breed
spectrum van politieke partijen en gewapende strijdgroepen zich achter de leuze van '100% merdeka'.
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Ook de islamistische Masyumi-partij keerde zich tegen het regeringsbeleid.286 Een optocht van de PP
in Yogjakarta op 17 februari maakte grote indruk.287 De arrestatie van Tan Malaka en zijn volgelingen
op 18 maart bracht weinig verbetering in de situatie en deed de kritiek alleen maar aanzwellen. Sjahrir
werd op 27 juni in Solo zelfs ontvoerd en op 3 juli vond er een staatsgreep plaats. Pas toen Soekarno
intervenieerde en de noodtoestand uitriep, kon de Sjahrir opnieuw geïnstalleerd worden.288 Het eerste
formele overleg dat plaatsvond op de Hoge Veluwe leverde hevige kritiek op van beide achterbannen:
in Nederland sprak KVP-voorman Romme van de 'week van de schande' omdat de (de facto)
soevereiniteit van de Republiek was erkend, terwijl in Indonesië de gemoederen hoog opliepen toen in
juni duidelijk werd dat Sjahrir bereid was geweest te accepteren dat de Republiek de facto slechts het
bestuur uitoefende over Java en Sumatra.289
Het Nederlandse kabinet dat onder leiding van Louis Beel (KVP) op 3 juli aantrad, besloot in
september onder Britse druk een 'commissie-generaal' naar Indonesië te sturen. De vooruitstrevende
oud-premier W. Schermerhorn werd hierin vergezeld door de conservatieve Max van Poll en F. de
Boer.290 Uiteindelijk zou een compromis pas enkele weken voor het vertrekken van de laatste Britse
troepen worden bereikt. De overeenkomst van Linggarjati van 15 november – waarbij de 'dwingende
kracht' van het aanstaande Britse vertrek in het conceptvoorstel werd onderstreept – stipuleerde dat
Indonesië vóór 1 januari 1949 een soevereine federale staat zou worden binnen het
gemeenschappelijke verband van de Nederlands-Indonesische Unie. Hoewel de overeenkomst de
Republikeinse soevereiniteit over Sumatra, Java en Madoera bevestigde en een geleidelijke
overdracht van verantwoordelijkheden over de bezette gebieden voorschreef, bevatte het document
geen richtlijnen voor de cruciale 'overgangsperiode'. Hierover moest nader onderhandeld worden in
een 'gemeenschappelijk secretariaat', eventueel ondersteund door internationale arbitrage. Over
politie, bestuur en troepenvermindering waren geen concrete voorstellen opgenomen.291
De politie werd in bestuurskringen daarentegen van meet af aan beschouwd als een onmisbare
schakel om het Nederlandse gezag te herstellen. 'Goed bestuur' en 'orde en rust' waren de voornaamste
ideologische claims die de Nederlandse beleidsmakers te berde konden brengen tegenover de
Republiek.292 Ook om pragmatische redenen was de politie van belang. Van Mook besefte dat 'herstel
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op Java' met het oog op het vertrek van de Britten niet mogelijk was zonder 'medewerking der
Indonesiërs, in het bijzonder in leger en politie'. 'Indianiseering op grote schaal' was bovendien
geboden vanwege de financiële positie van Nederland en het feit dat het Nederlandse personeel door
de internering veelal verzwakt was.293 Ook na de 'saneering' van Java en Sumtra, zou het
'rampokkwaad' volgens generaal Wybrandus Schilling nog vele jaren naast een legermacht
'aanzienlijk meer – Europeesch geëncadreerde – politie vereischen dan vroeger'.294 Ook voor politiek
inlichtingenwerk was het bestuur aangewezen op 'ervaren politiepersoneel', terwijl 'overal in den
archipel zich de nadeelen manifesteeren van een nijpend tekort aan bekwame politieambtenaren.'.295
Pas op 1 juni 1946 bespraken de betrokken Nederlandse militaire en civiele autoriteiten het
politiebeleid en kwam men tot de conclusie dat er een betere coördinatie was vereist op het gebied
van de aanwending, werving, opleiding, uitrusting en organisatie van de verschillende korpsen. Tot
dan toe was de organisatie van politiekorpsen in de bezette enclaves een lokale aangelegenheid
geweest waarbij de Britten de eindverantwoordelijkheid droegen.296 Na operatie 'Pounce' richtten de
Britse commandanten in Jakarta op 16 januari de zogeheten 'Civil Police' op, een samengestelde
organisatie waarin Nederlandse, Republikeinse, Britse en Chinese onderdelen die onder supervisie
van de Britse MP-commandant G.C. Harding gescheiden opereerden.297 Een groep van vooroorlogs
politiepersoneel, eerder werkzaam als 'bewakingsbataljon' leverde ongeveer 300 manschappen plus
het kaderpersoneel van de Nederlandse afdeling. Het gemis aan de vooroorlogse Indonesische
krachten werd opgevangen door 'algemeene politie reservisten'. Dit waren 'veelal Nederlandsche
jongenlui die nog niet voor den militairen dienst zijn opgeroepen.' In Surabaya en Semarang werden
eveneens gemengde korpsen 'Civil Police' opgericht, terwijl in Bogor, Bandung en Cimahi de
Nederlandse politie min of meer zelfstandig opereerde. 298
De Nederlandse 'Civil Police' moest in allerijl worden opgebouwd. Net zoals er in Bandung
bij het vijfde KNIL-infanteriebataljon minderjarigen werden gerekruteerd, was het niet moeilijk om
als tiener bij de politie in dienst te komen.299 Eén van hen was de 16-jarige Maurice Thourars die in
2010 door het Veteraneninstituut werd geïnterviewd. Hij werd als Indo-Europeaan in een latere fase
door de Japanners geïnterneerd en kwam tijdens de Bersiap-periode in de Werfstraatgevangenis
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terecht. Vanwege zijn gewelddadige behandeling wilde hij wraak nemen. Toen hij door het Rode
Kruis naar Batavia werd overgebracht, kreeg hij de mogelijkheid in dienst te gaan bij de Nederlandse
'Civil Police'. Na een tweedaagse training moest hij met een Winchestergeweer als bewakingspolitie
optreden in Tanjung Priok, de haven van Jakarta. Hij zag dagelijks lijken drijven in de rivier en was
diep onder de indruk van het geweld. Zelf paste de politie ook illegale methodes en buitensporig
geweld toe: indien hij iemand kon grijpen van wie hij wist dat hij een moord had begaan, schoot hij
naar eigen zeggen gewoon.300 W.A. Abbenhuis, de hoogste AMACAB-ambtenaar voor West- en
Midden-Java, erkende dat 'minder goede elementen' hadden weten 'binnen te dringen' binnen de
gelederen van de politie, maar tekende op dat zij 'spoedig werden onderkend en verwijderd'.301
Tegelijkertijd deden de Nederlandse autoriteiten er alles aan om overtredingen van de
Republikeinse politie bij de Britten aanhangig te maken. De NEFIS stelde bijvoorbeeld rapporten
samen over de samenwerking van de Republikeinse politie met 'extremisten' in Batavia.302 Volgens
Abbenhuis waren politiekantoren 'gelegenheden waarin gekidnapte personen werden aangehouden,
wapensmokkel werd bedreven, en gestolen goederen werden bewaard, terwijl de door Nederlanders
beveiligde wijken 'enclaves van orde en rust' vormden.303 De illegale praktijken van de Republikeinse
politie waren aanleiding voor operatie 'Pounce' en een grootschalige politiezuivering in Batavia.304
Ook na de oprichting van de Civil Police vonden incidenten plaats. In Batavia zou de voor de politie
verantwoordelijke Britse kolonel Harding de hand lichten met eerder gemaakte afspraken voor de
'Civil Police' en toestaan dat jongens van onder 21 jaar zonder ervaring gerekruteerd werden,
waardoor het Indonesische korps 'volkomen onbetrouwbaar' was geworden.305 Volgens Abbenhuis
was het Indonesische gedeelte 'een gebrekkig politieapparaat' waarin mensen waren opgenomen die
'bepaald louche te noemen zijn'.306
Ook elders werd het toezicht van de Britten gehekeld. In Surabaya was er weliswaar een
'weinig betere aanvoeling van de Nederlandse belangen', maar bestond eveneens tekort aan
transportmiddelen en wapens. Bovendien werd het politiepersoneel misbruikt voor
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bewakingsdiensten. 307 In Semarang moest 'een groot deel van het Indonesische CP-korps' worden
gearresteerd na '5e colonne-activiteit'.308 Na een reeks arrestaties in Jakarta kwam aan het licht dat
Soekanto en andere hoge politiefunctionarissen persoonlijk betrokken waren bij wapensmokkel naar
Republikeins gebied.309 Ook in Bogor werd het hoofd van de politie gearresteerd, terwijl hier eerder
een Brits-Indonesische regeling tot stand was gekomen waarbij de politie werd gereorganiseerd en de
Britse troepen in patrouilles optrokken samen met de TKR en civiele politie.310
De politie was ook inzet van diplomatieke strijd. De Britten deden bijvoorbeeld in januari
1946 de suggestie geselecteerde onderdelen van de TKR, bij de politie toe te voegen. De
Nederlanders hadden hier geen bezwaar tegen zolang deze politie formeel onder Britse leiding stond;
plannen voor Oost-Java waarin de Republiek zelfstandig 'een deel van de geallieerde taak' kreeg
toegewezen waren volgens Logemann echter onbespreekbaar, omdat dit immers een 'feitelijke
erkenning van de Republiek' zou betekenen.311 Bij het vertrek van de Britten werd afgesproken dat het
civiele gezag in de bezette gebieden weliswaar aan de Nederlanders werd overgedragen, maar er
tegelijkertijd 'zoo spoedig mogelijk' Nederlands-Republikeinse 'locale commissies' zouden worden
gevormd om bestuurlijke aangelegenheden te bespreken.312

II.IV Bestuurlijke kwesties: de NICA/AMACAB en de politie in Surabaya

Het Nederlandse bestuur, dat vanaf januari 1946 opereerde onder de minder koloniaal aandoende
naam 'Allied Military Administration-Civil Affairs Branch' (AMACAB), nam geleidelijk meer taken
van de Britten over.313 Aanvankelijk reisden slechts vijf BB'ers met de Britten mee terwijl de rest van
het bestuur plaatselijk werd geworven. De Britten droegen het bestuur over de benedenstad over aan
een door hen gefinancierde Republikeinse organisatie, terwijl zij het bestuur in de bovenstad zelf in
handen hielden en wijkhoofden aanstelden.314 De AMACAB-bestuurder voor Oost-Java
C.J.J.Maassen wist echter de plaatselijke situatie naar zijn hand te zetten en ervoor te zorgen dat de
Britten 'niets buiten' hem om deden.315 Na het vertrek van de Britse militairen medio 1946 werd de
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bestaande AMACAB-organisatie vervangen door een gemeenteapparaat onder centrale leiding van de
vooroorlogse gouverneur van Oost-Java, F.W.T. Hunger.316 In de zogeheten 'Buitendistricten', de
gebieden rondom Surabaya die officieel om veiligheidsredenen door de geallieerden werden
ontruimd, werden aanvankelijk districts- en onderdistrictshoofden aangesteld. Toen deze al snel
werden vermoord, werden mariniers als 'bestuursassistenten' ingezet.317
Hoewel de introductie van meer Nederlanders de Brits-Indonesische verhoudingen
verscherpte, waren de Nederlandse ambtenaren vanaf januari 1946 al 'kwantitatief verpletterend in de
meerderheid'. In januari 1946 maakte de 'Nederlandsche AMA-politie onder de Britse militaire politie'
volgens Van der Plas 'een pittigen en goeden indruk'.318 In maart bestond het korps uit ongeveer 700
'Nederlanders en Chineezen', een maand later omvatte het volgens nieuwsberichten al ruim 900 man
'behoorend tot alle landaarden'. Het werd aangevoerd door een beroepskader van ongeveer veertig
man.319 De AMACAB-ambtenaren werkten samen met bondgenoten onder de Chinezen en Arabieren.
Op 21 november 1945 had de voorzitter van de plaatselijke Chinese Handelsvereniging een 'protogemeenteraad' opgericht onder de naam 'Panitia Keamanan Rakyat (PKR). Hierin waren de
minderheden van Surabaya (Chinezen, Europeanen, Indiërs en Arabieren) met 10 van de 21
afgevaardigden goed vertegenwoordigd. De Britse bestuurders en Nederlandse AMACABambtenaren lieten de PKR kepalas daerah (gelijk aan wedana's), wijkhoofden en blokleiders
aanstellen en scholen oprichten. In samenwerking met de Britten richtten zij eveneens de 'Assistant
Military Police' op, die later onderdeel werd van de Nederlandse AMA-politie.320
F. Anthonijs, een van de rekruten van Nederlandse politie in Surabaya, verklaarde in een
interview uit 2000 dat in deze periode veel 'Indische jongens' in dienst gingen bij de politie. Zelf was
hij als Indo-Europeaan een halfjaar lang geïnterneerd en tewerkgesteld door de Japanners. Na de
oorlog werd hij in Surabaya gevangengezet door de pemuda's en moest hij enkele weken opeengepakt
met vele anderen in een cel overleven. Hij koesterde wraakgevoelens en ging hierom na de komst van
de Britten in dienst bij de politie. Als 'hulppolitie' kreeg hij geen opleiding, maar moest hij de Britse
Militaire Politie assisteren bij patrouilles. Onderweg fouilleerden ze Indonesiërs, bestreden zij
rampokkers en moesten ze Chinese winkels beveiligen. Zowel de Militaire Politie als de AMACABpolitie trad volgens hem gewelddadig op: verdachten werden regelmatig niet naar het hoofdkantoor
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droegen, handelden ze op eigen initiatief, soms tegen willekeurige slachtoffers. Toen de
leidinggevenden hier achter kwamen, grepen zij in. Een aantal Indo-Europese en een Ambonese
collega's van hem kregen straffen opgelegd. Ook werden er regels ingesteld en moest hij naar de
politieschool in Sukabumi.321
De Nederlanders versterkten geleidelijk hun greep op het veiligheidsbeleid in de binnenstad.
Aanvankelijk trachtten de Britten ook in Surabaya een gemengde 'Civil Police' te vormen. Deze
organisatie werd tot opluchting van Spoor medio 1946 opgeheven na 'vijfde colonne activiteit'.322 In
juli meldde hij zelfs aan de ministerraad dat dit instituut in Surabaya inmiddels 'achter slot en grendel'
was gezet.323 Vanaf mei beschikte de Nederlandse politie, toen alweer aangeduid als 'Algemene
Politie', over een eigen recherchedienst die zich met politieke en criminele onderzoeken bezighield. In
samenwerking met de Militaire Veiligheidsdienst (MVD) werden nationalistische organisaties
gemonitord, huiszoekingen en arrestaties verricht en gegevens over de toestand in de omliggende
gebieden verzameld.324 Vanwege het tekort aan politiepersoneel beschikten de burgerlijke autoriteiten
in deze periode over de mogelijkheid het NEFIS-personeel politionele bevoegdheden te verlenen.325
Ook gewone misdaadbestrijding vereiste echter aandacht: hoewel de criminaliteitscijfers in
juni hun laagste punt bereikten, nam het aantal aangiften daarna weer een vlucht waarbij vooral het
aantal diefstallen 'onrustbarend' bleek gestegen. In november werden ondanks de chaotische toestand
227 personen voor de rechter gebracht: een indicatie dat de politie geleidelijk weer het takenpakket
van de oude stadspolitie op zich nam.326 De autoriteiten weten de misdaadgolf vooral aan de
toestroom van Madoerezen, die als kleine criminelen in Surabaya volgens Van der Plas een 'dankbaar
arbeidsveld' vonden.327 Ook de criminele recherche stelde vast dat zij het 'gros van de gearresteerde
delinquenten' uitmaakten. Vanwege de schrikbarend hoge voedselprijzen en grote armoede in de stad
was het volgens de Algemene Politie 'alleszins begrijpelijk' dat sommigen hun toevlucht zochten in
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criminaliteit. Als remedie suggereerden zij de oprichting van bedelaars- en werkkolonies zoals 'in de
vooroorlogsjaren gebruikelijk'.328
Surabaya werd in deze periode belegerd en was over land onbereikbaar. Vanaf mei verschenen er
evenals in Semarang berichten over de kritieke voedselsituatie. Bovendien werd gevreesd voor de
water- en voedselschaarste op lange termijn vanwege de Republikeinse blokkade.329 In mei 1946 was
de militaire situatie in Surabaya van alle bezette gebieden het ongunstigst.330 Doordat de Republiek de
watersluizen afsloot mislukte bovendien in september de rijstoogst in de enclave en moest door de
marine water worden aangevoerd vanuit Makassar.331 Ook het handelsverkeer met het naburige
Madoera werd belemmerd.332 De oorspronkelijke stadsbevolking van Surabaya was voor een groot
deel gevlucht naar het binnenland en zou pas in 1948 in significante aantallen terugkeren.333 In
augustus 1946 waren van nog altijd slechts 135.000 van de 270.000 inwoners behorende tot de
'normale Indonesische stadsbevolking' aanwezig.334
Vanaf het voorjaar in 1946 kwam bovendien een vluchtelingenstroom op gang vanuit het
naburige Madoera, waar een voedselcrisis was uitgebroken. In november waren al zo'n tienduizend
Madoerezen naar Surabaya gevlucht, terwijl de stroom aanhield en vluchtelingen met duizenden
tegelijk de stad bereikten.335 Van der Plas stelde op 6 juni 1946 zelfs dat op Madoera de bevolking
verlangde naar "bevrijding door de Nederlanders"336 Nederland besloot echter vanwege de eigen
troepentekorten, precaire voedselsituatie en de politieke consequenties af te zien van de verovering
van Madoera.337 Wel werd met name binnen legerkringen vanaf januari 1946 gespeculeerd over de
verovering van de delta's in de omgeving van Surabaya. Econoom en reservekapitein J.C.W. Cramer
schatte dat binnen de toenmalige omstandigheden zeker twintigduizend ton rijst per jaar moest
worden aangevoerd over zee. Voorlopig was het gebied te vergelijken met 'een eidooier, waaromheen
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het voedende eiwit ontbreekt' zolang de Sidoardjo-delta ten zuiden van de stad niet veroverd was.
Gebiedsuitbreiding was bovendien noodzakelijk voor de opbouw van de suikerindustrie.338
Medio 1946 waren alle Britse troepen vervangen door de Mariniersbrigade en de X-brigade
van de KL.339 Spoor en zijn officieren vreesden dat de twaalfduizend Nederlandse militairen niet
voldoende zouden zijn om de stad te beveiligen en gaven aan eventueel de recentelijk veroverde
buitengebieden van de stad opnieuw prijs te moeten geven.340 Deze perimeter met een radius van 15
tot 25 kilometer was ook volgens de Britten noodzakelijk voor het normaliseren van het stedelijke
leven.341 In augustus werd het gebied nog eens uitgebreid, nadat Republikeinse offensieven tegen de
Nederlandse stellingen bij Surabaya waren mislukt.342 Er vonden voortdurend gevechten plaats aan de
grenzen van het gebied waarbij ook mortiervuur werd ingezet. Een officier beweerde zelfs dat zijn
mannen als 'oefenmateriaal voor extremisten' dienden, hoewel bij confrontaties doorgaans meer
Republikeinen sneuvelden dan Nederlanders.343
Terwijl de 'pacificatie van het buitengebied' vorderde, kregen districtshoofden ter plaatse
aanvankelijk ieder beschikking over een tiental 'oppassers-politiemannen', die 'min of meer op
toevallige wijze gerecruteerd' waren en zonder opleiding functioneerden. In mei 1946 ontstond echter
behoefte aan een 'behoorlijk gedisciplineerd, eenigszins voor zijn taak berekend, en derhalve
hanteerbaar machtsapparaat'. Jonge mannen die in Surabaya waren achtergebleven of terugkeerden
waren namelijk onbetrouwbaar gebleken. Toen in diezelfde maand een groot aantal Romusha's vanuit
Makassar in Surabaya arriveerden, deed zich de mogelijkheid voor politiemannen te rekruteren die
'heftig anti-Japansch' waren en bovendien 'minder aan besmetting met terroristische en extremistische
ideeën' waren blootgesteld dan de plaatselijke bevolking.344 Ongeveer 18.000 Javaanse Romusha's
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waren door de Japanners op Zuid-Celebes ingezet binnen de oorlogseconomie. Meer dan de helft van
hen verkeerde na de oorlog in deplorabele fysieke staat.345 Na de capitulatie moesten zij nog
maandenlang wachten eer zij konden terugkeren: pas in mei 1946 werd het Central Bureau for

Repatriation of Javanese and Other Indonesians (CEBREJA) opgericht dat verantwoordelijk
was voor de repatriëring.346
Op 1 juni werd een eerste detachement van 'achttien redelijk, ook medisch, geselecteerde
adspirant veldpolitieagenten' gevormd. In juli vond een tweede wervingsronde plaats. Na een
medische keuring bleven vijftien man over. Zij kregen militaire training van een KL-officier, maar
stonden ter beschikking van de plaatselijke Assistent-Wedono. Na enige weken, nog tijdens hun
opleiding, verrichtten zij wachtdiensten. In juli besloot Hunger om de rekrutering van Romusha's door
te zetten om tot een 'reëel Veldpolitiekcorps te geraken' dat onderdeel zou uitmaken van de Algemene
Politie. Hiervoor moesten 180 man rechtstreeks in Makassar worden gerekruteerd.347 Onduidelijk is
welke alternatieven deze voormalige dwangarbeiders op dat moment precies hadden en in hoeverre
het tekenen van een contract een voorwaarde vormde voor hun directe terugkeer naar Java. Deze
Romusha's werden ook gerekruteerd om de Japanse werkkrachten af te lossen, die tot oktober 1946
nog altijd arbeid verrichtten om de haven van Surabaya draaiende te houden.348
Daarnaast werd een 'semi-militair corps veldpolitie' opgericht dat geheel uit Madoerezen
bestond. Hoewel dit korps ' 'formeel burgerlijke veldpolitie' was, zou het een sterk autonoom en
militair karakter krijgen. De groep stond onder leiding van een kapitein van de vooroorlogse Barisan
Madoera en werd aangeduid met de zelfgekozen naam 'Tjakra-korps'. De militaire korpsgeest werd
nog eens versterkt door het uniform, waaraan 'speciale aandacht' werd besteed en die werd voorzien
van een 'zelf ontworpen "badge"' (een 'snauwende roode tijgerkop [...] omlijnd met het rood-wit-enblauw' ). Deze 'militaire inslag' was onder 'de gegeven omstandigheden' niet alleen 'onvermijdelijk,
doch wellicht zelfs wenschelijk'. Het hoofddoel was namelijk om 'over een goed getraind, hanteerbaar
en loyaal machtsapparaat' te beschikken. Naast de eerder genoemde korpsen opereerden in de
bedreigde grensgebieden kleine detachementen Militaire Veiligheidsdienst (MVD) gestationeerd die
als "Militair BB" ook civiel politiewerk verrichtten. Het was moeilijk deze eenheden onder leiding te
plaatsen van ervaren politiepersoneel, omdat 'Batavia steeds meer kader uit Soerabaja' weghaalde, in
plaats van te zorgen voor 'toezending van de broodnodige instructeurs en sectiecommandanten voor
deze VP'.349
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Conclusie
Tijdens de Britse periode bestond er nog geen duidelijk omlijnde Nederlandse visie over het bestuur
en de politie binnen de toekomstige Indonesische staat. De onderhandelingen met de Republiek
hadden betrekking op de fundamentele grondslagen van de toekomstige Nederlands-Indonesische
verhoudingen, terwijl over concrete bestuurlijke vernieuwingen nog niet gesproken werd. Wel
hechtten zowel de Nederlandse AMACAB als de Republikeinse autoriteiten veel waarde aan
bestuurlijke prestaties die het beeld van een functionerende, legitieme staatsmacht versterkten. De
politie gold als een belangrijk symbool van staatsmacht die zowel de Britten als de Javaanse
bevolking moesten overtuigen van de competentie van het bestuur.350
Het politievraagstuk was dus zowel voor de Republikeinse als Nederlandse beleidsmakers
verbonden met de legitimiteit van bestuur, maar kreeg voor beide partijen een geheel andere
ideologische grondslag. De republikeinse autoriteiten konden claimen dat zij de wil van de
plaatselijke bevolking vertegenwoordigden, niet alleen omdat de Republikeinse politie de bevolking
beschermde tegen criminaliteit, maar ook omdat zij de soevereiniteit van de nieuwe staat
belichaamden en als gewapende macht achtereenvolgens optraden tegen de Japanners, de Britten en
de Nederlanders. Tegelijkertijd vertoonde Republikeinse politiemacht nog weinig eenheid, vervulden
de BKR en PRI ook politiële taken en kon de regering weinig controle uitoefenen over lokale
korpsen. Zoals Rober Cribb schreef manifesteerde de Republikeinse revolutionairen zich in deze
periode niet 'through institutions, but rather as a contest over manifestations of loyalty'.351 De
Nederlandse bestuursambtenaren beschikten niet over de steun van de bevolking en wierpen zich
daarom op als de hoeders van veiligheid, rust en orde. In hun ogen waren zij vanwege hun
bestuurservaring de enigen die de chaos en criminaliteit konden beteugelen.
Het politiebeleid vertoont wat dat betreft overeenkomsten met de rivaliserende pogingen om
een valuta te lanceren en de voedselpolitiek te stroomlijnen. De beslissing van de Republiek om
500.000 ton rijst als noodhulp naar India te sturen, was volgens Vu Tuong bijvoorbeeld een geste om
zowel de efficiëntie als de morele grondslagen van het Republikeinse bestuur te onderstrepen. De
Nederlanders ontleenden hun autoriteit daarentegen aan 'rationality and technical knowledge'352
Hoewel de motieven om Republikeins ORI-geld en de Nederlandse NICA-gulden te introduceren
primair economisch en strategisch van aard waren, gold volgens Robert Cribb ook dat een eigen
munteenheid 'prestige en macht' bracht voor de Republiek. Voor de Nederlanders vormde de
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lancering van de NICA-gulden een belangrijk onderdeel van het herstellen van 'efficiënt bestuur' waar
zij zich in de vooroorlogse periode altijd op beriepen.353
De hoofdmotieven voor de vorming van de politie waren echter praktischer van aard. De
opbouw en het karakter van de politie op lokaal niveau vertoonden uiteindelijk weinig
overeenkomsten met de politieke claims van de autoriteiten in Batavia en Den Haag, maar hingen
samen met de noodzaak zo snel mogelijk de Nederlandse positie te bestendigen. De Britten
probeerden deze situatie in goede banen te leiden door in de stedelijke enclaves een gemengde 'Civil
Police' in te stellen. De organisatie van deze korpsen verschilde echter sterk per stad. Centrale
richtlijnen ontbraken en de vorming van bestuur en politie was voor een belangrijk deel het product
van improvisatie, zeker in Surabaya.354 De Nederlanders waren blij dat deze 'vijfde colonne' tijdig kon
worden opgeheven en opereerden al gauw weer onder de naam 'Algemene Politie'.
Voorlopig konden de Nederlandse AMACAB-ambtenaren het zich niet veroorloven eisen te
stellen aan de rekrutering, opleiding en uitrusting van de nieuwe politieafdelingen in Surabaya. Veel
meer dan veredelde bewakingskorpsen in een belegerde stad waren de nieuwe politiekorpsen
aanvankelijk niet. Na verloop van tijd kon de AMA-politie worden uitgebreid en verrichtte het naast
bewakingstaken en politiek inlichtingenwerk ook gewone politietaken zoals misdaadbestrijding. Het
probleem bleef echter het gebrek aan steun: de Indonesische rekruten werden onbetrouwbaar geacht
of wilden niet in dienst. De Nederlandse autoriteiten beseften dat de opbouw van een Indonesische
politiemacht om pragmatische redenen onontbeerlijk was indien zij op lange termijn de situatie
wilden normaliseren. Het feit dat de Nederlandse ambtenaren hun toevlucht zochten in de rekrutering
van zeer jeugdige Indo-Europeanen die wraak wilden nemen, en in de uiterst gevaarlijke
grensgebieden zelfs voormalige Romusha's en zelfstandige opererende Madoerese korpsen inzetten,
geeft een indicatie van het gebrek aan steun van de bevolking dat de AMACAB in Surabaya
ondervond.
Omdat zij het Indonesisch nationalisme als factor van betekenis ontkenden, weten de
Nederlandse bestuurders de weerstand van de bevolking altijd aan terreur en intimidatie. Dit
standpunt konden zij onderbouwen door te wijzen op de druk die zowel op de Indonesische
bestuurlijke elite als de bevolking in het algemeen werd uitgeoefend.355 Het antwoord was voor de
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Nederlanders duidelijk: een iets doortastender optreden zou de situatie al gauw doen kantelen en de
loyaliteit van de bevolking terugwinnen. Van der Plas schreef bijvoorbeeld dat regent R.A.A.
Tjakraningrat van Madoera weleens voor de Nederlandse zaak zou kunnen kiezen 'wanneer inderdaad
een behoorlijke macht wordt ingezet en vast staat, dat het gezag niet tenslotte definitief bij de
republikeinen komt', terwijl 'het afmaken van de regent van Malang en het kidnappen van die van
Sidoardjo en Modjokerto' een 'afschrikwekkend voorbeeld' vormden voor het 'ontijdig tonen van proNederlandsche of anti-pembrontak gevoelens'.
Ook op lagere niveaus hing samenwerking volgens hem af van Nederlandse garanties. In
Surabaya zouden Indonesiërs over de streep getrokken kunnen worden 'wanneer hun een duidelijke
waarborg wordt gegeven tegen represailles in de toekomst'.356 Idenburg, een medewerker van Van
Mook, schreef aan minister Logemann dat gezagsherstel pas mogelijk was 'mits vast staat dat het
Nederlandsch gezag zal worden hersteld en samenwerking met AMACAB dus niet tot weerwraak van
Republikeinsche zijde leiden zal', om welke reden de commandant van Surabaya aandrong op een
'ondubbelzinnige uitspraak te dezer zake'.357 In het kader van de politieke onderhandelingen kunnen
dergelijke uitspraken gelezen worden als een waarschuwing tegen diplomatieke concessies. In het
licht van de lokale situatie lijken zij eerder een betoog voor meer veiligheidstroepen en
machtsvertoon.
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III: Het Linggarjati-akkoord en politiesamenwerking (november 1946 - juli 1947)
Met het Linggarjati-akkoord was een kader geschapen waarbinnen de Nederlandse beleidsmakers hun
eerste schetsen van de toekomstige Indonesische staat konden opstellen. Terwijl Van Mook in OostIndonesië en West-Borneo deelstaten probeerde te creëren, moest op Java en Sumatra toenadering
worden gezocht tot de Republiek.358 De militaire en politieke doelstellingen achter het politiebeleid
lagen tijdens de onderhandelingen in theorie nog keurig in elkaars verlengde: op korte termijn moest
een goed functionerend politieapparaat demilitarisering mogelijk maken, terwijl op lange termijn het
vraagstuk van de 'binnenlandse veiligheid' nauw verbonden was met de ambitie om een moderne staat
te vestigen. Niet alleen moest de politie binnen het toekomstige Indonesië namelijk geheel uit
Indonesisch personeel worden samengesteld, maar het diende ook zelfstandig te kunnen opereren
zonder steun van het leger. Zelfs voor een koloniaal generaal als Spoor stond vast dat de handhaving
van de 'orde en rust' voortaan een politietaak was 'zoals zulks in elk geordende maatschappij behoort',
terwijl dit vroeger als 'uitvloeisel van de oude pacificatietaak' nog de 'primaire taak' van het KNIL was
geweest.359 Het is echter de vraag of het gemilitariseerde koloniale staatsapparaat in Oost-Java te
midden van de acute veiligheidscrisis wel in staat was ingrijpende wijzigingen te ondergaan en een
eventueel politiek akkoord met de Republiek ten uitvoer te brengen.
De Nederlandse onderhandelaars begonnen het precaire overleg met de Republiek met de
nodige reserves en sloten een militaire confrontatie op voorhand niet uit. Omdat de Republikeinse
regering vanwege het groeiende verzet binnen haar gelederen tegen de onderhandelingspolitiek
eveneens een weinig inschikkelijke houding aannam, leek de militaire optie voor de regering in Den
Haag na verloop van tijd steeds meer een geschikte oplossing voor de diplomatieke impasse. De
Nederlandse deviezenpositie, het dure leger en de economische isolatie van de Nederlandse bezette
enclaves maakten een oplossing op korte termijn in ieder geval onontbeerlijk. Daarbij gold de
terugkeer van Nederlandse ondernemers naar Republikeins gebied als een belangrijke eis.360 Volgens
J.J.P de Jong was de Republiek vanaf april 1947 maar al te goed op de hoogte van het feit dat de tijd

358

Van Mook had in juli 1946 een conferentie belegd in Malino om zijn deelstatenpolitiek in de Grote Oost te
ontvouwen. In december 1946 werd in Den Pasar (Bali) de deelstaat Oost-Indonesië (Negara Indonesia Timur,
NIT) opgericht. In mei volgde de 'daerah istimewa' West-Borneo. Toelichting op schema gendarmerie, 11-71947, NA, AS, inv. nr. 3798; H.W. van den Doel, Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse imperium in
Azië (Amsterdam 2000) 141-150, 183-187, 208; Ricklefs, A history of modern Indonesia since, 276; De Jong,
De terugtocht, 64-65.
359
Nota van Spoor over de organisatie van de landstrijdkrachten in Oost-Indië in de nieuwe constructie van de
Nederlandsch-Indonesische Unie, 9-12-1946, blz. 3, NA, Van Mook, inv. nr. 100.
360
Nederland was sterk afhankelijk van Amerikaanse en Britse leningen en moest de missie in Indonesië
uiterlijk 1947 zien te beëindigen om een bankroet af te wenden. Uiteenzetting van den financieelen toestand
door den Minister van Financiën in de Raad voor Militaire Aangelegenheden van het Koninkrijk, 21-1-1947,
NIB, VII, 127-130; De Jong, De terugtocht, 104-105, 111-112; Van den Doel, Afscheid van Indië, 189-191, 204205.

64

in haar voordeel tikte en was zij bereid het risico van een militaire confrontatie te aanvaarden,
vertrouwende op de internationale bijval die de Republiek in dat geval kon verwachten.361
De grondredenen waarom de onderhandelingen uiteindelijk in juli 1947 stukliepen en
Nederland een militair offensief inzette zijn dus in de historiografie van het politieke
onderhandelingsproces al nauwkeurig in kaart gebracht. De beweegredenen achter het diplomatieke
steekspel verhelderen echter niet waarom juist politiesamenwerking de onderhandelingen uiteindelijk
deed klappen: het Nederlandse voorstel voor een 'gemeenschappelijke gendarmerie' vormde namelijk
het ultieme breekpunt voor beide partijen. Waarom was het in de praktijk zo moeilijk afspraken te
maken over politiesamenwerking in de periode na het vertrek van de Britten (november 1946) tot het
eerste militaire offensief (21 juli 1947)? Om het onderhandelingsproces nader te contextualiseren is
het noodzakelijk een brug te slaan naar de lokale bestuurlijke situatie waarin de politieke afspraken
uiteindelijk in praktisch beleid moesten worden omgezet. Mogelijk stond de militarisering van het
bestuur samenwerking in de weg: volgens Van Doorn en Hendrix streefde het 'militair gezag' naar
'complete sociale beheersing' en 'verenigden' zich de 'draden van bestuur, rechtspraak en politie' zich
'verenigden' in de 'plaatselijke commandant'.362 De plaatselijke Nederlands-Republikeinse
samenwerkingsverbanden in Sidoarjo en Mojokerto illustreren het wantrouwen van Nederlandse
bestuurders en militairen, die in de aanhoudende gewapende confrontaties het bewijs zagen dat de
Republiek te kwader trouw handelde.

III.I Militaire ontwikkelingen: de politie en de rol van het leger

Het regionale politiebeleid kan niet begrepen worden zonder eerst naar de rol van het Nederlandse
leger te kijken. De Nederlandse legertop slaagde er na het vertrek van de Britten namelijk in het
politiebeleid naar zijn hand zetten. De bestuurlijke problemen in deze periode hingen sterk samen met
de militaire spanningen in de grenszones van de Nederlandse enclave rond Surabaya.
Hoe stond de legertop tegenover de Republikeinse politiekorpsen en eventuele onderlinge
samenwerking? Hoewel het tekort aan politiepersoneel ook op het leger drukte, overheerste in
legerkringen toch vooral het wantrouwen ten aanzien van de Republikeinse politie. In Buitenzorg
(Bogor) werd in december op initiatief van de plaatselijke commandant Thomson de gehele Polisi
Negara opgerold op verdenking van wapensmokkel, waarbij 'het grootste gedeelte van het kader
benevens een groot aantal politiemannen van het lager personeel gearresteerd werden'.363 Volgens
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Spoor leverde deze '5e colonne' van 'gefingeerd politie-personeel' het bewijs dat de Republiek
stelselmatig de wapenstilstand van 14 oktober schond en er 'weloverwogen en centraal georganiseerde
pogingen' plaatsvonden 'welke slechts ten doel hebben, het Nederlandsche gezag en de Nederlandsche
belangen alhier stelselmatig te ondermijnen'.364 Volgens Nederlandse inlichtingen beschikte Soekanto,
het hoofd van de Republikeinse staatspolitie, zelfs op Republikeins gebied niet over 'een behoorlijk
kaderreserve, dat geheel aan de Hollandse eisen voldoet'.365
Van Mook wilde een escalatie van het conflict zo lang mogelijk voorkomen. Hij liet later aan
de Republikeinse delegatie weten dat na het onderzoek naar de 'Buitenzorgse affaire' de Republiek in
Bogor weer een politiekorps zou mogen aanstellen.366 Hij vreesde voortdurend door zijn
commandanten in de wielen te worden gereden en waarschuwde tegen 'een op zichzelf begrijpelijke
neiging van militaire en andere gezaghebbers om bepaalde maatregelen ten aanzien van het bestuur,
de politie, of de burgerbevolking bij wijze van order en zonder overleg door te voeren' zonder na te
denken over de consequenties. 'Politioneel optreden' diende 'tegen alle bevolkingsgroepen gelijk te
zijn, d.w.z. beslist doch beleefd'. Het was zaak de bevolking niet nog verder te vervreemden van het
Nederlandse gezag.367 Van Mook was op dat moment echter mikpunt van kritiek. Hij dreigde niet
alleen de greep op zijn commandanten te verliezen, maar ook de koloniale gemeenschap tegen zich te
keren. Van Boetzelaer waarschuwde in december 1946 al voor de 'buitengewoon onrustige stemming'
binnen de 'Indo-Europeesche gemeenschap' die het vertrouwen in het regeringsbeleid grotendeels
verloren had.368
Van Mook kon niet voorkomen dat het leger invloed verwierf over het politiebeleid en de
civiele politie een uitgesproken militair karakter kreeg. Voorlopig waren de militairen namelijk
onmisbaar voor het functioneren van de politie. Het leger nam allereest taken van de civiele politie
over. Spoor concludeerde in maart 1947 dat de Militaire Politie 'een taak ver buiten het eigenlijk
legerverband' vervulde omdat het 'gewone politieapparaat nog niet voldoende is georganiseerd'.369 Het
MP-korps was een jaar eerder tot stand gekomen en was al gauw veel groter dan voor de eigenlijke
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intern-militaire politietaak noodzakelijk was.370 Het bestond uit beroepsmilitairen die werden
aangevuld met personeel van de Algemene Politie. Ook in Surabaya verrichtte de Militaire Politie
civiel politiewerk, omdat de Algemene Politie met een personeelstekort kampte en het bestaande
personeel niet altijd betrouwbaar en bekwaam genoeg werd geacht.371 Omdat het veelvuldige
optreden tegen burgers centrale coördinatie vereiste, kreeg de commandant van de MP op verzoek van
de Procureur-Generaal de leiding over alle 'met militair-politionele bevoegdheid beklede personeel'.372
Het gebruik van militair personeel voor civiele politietaken verliep desondanks niet zonder
problemen: Spoor corrigeerde de commandant van de MP nadat hij ernstige mishandelingen met
disciplinaire straffen had afgedaan.373 H. Dürst-Britt (KL), commandant van de I-divisie, klaagde
bovendien dat de 'veldpolitietaken' niet te combineren waren met militair politiewerk. Hij was
bovenal bang de zeggenschap over zijn politie te verliezen.374
Daarnaast nam het leger het voortouw in de opleiding van nieuw politiepersoneel. Het bestuur
beschikte alleen over een Centrale Kaderschool van de Algemene Politie in Batavia die in februari
1947 was geopend. Dit opleidingsinstituut kampte met vele problemen, waaronder een gebrek aan
leermiddelen en personeelsgebrek, waardoor er slechts plaats was voor 150 leerlingen en de
opleidingstermijn verkort was.375 Om het hoofd te bieden aan het 'grote tekort aan politiepersoneel'
had Spoor zelf een 'politionele cursus' met militaire ondersteuning ingericht waarin rekruten binnen
zes weken de 'hoofdbeginselen' van het vak werden bijgebracht.376 Ook besloot de regering in juni
gedemobiliseerde militairen 'van iedere landaard' de mogelijkheid te bieden een spoedcursus te volgen
bij de Centrale Kaderschool, waarna zij binnen een jaar als inspecteur of hoofdagent konden
instromen.377 Omgekeerd drong Spoor er bij het Binnenlands Bestuur op aan om het Nederlandse
kaderpersoneel van de AP de mogelijkheid bieden over te gaan naar het Korps Militaire Politie, dat
immers op termijn 'het enige Europeesche politieorgaan' zou zijn. Het leger had ervaren
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politiepersoneel hard nodig en wilde deze krachten niet zien verdwijnen naar een op ten duur
Republikeinse organisatie.378
De Algemene Politie was tot slot sterk afhankelijk van het leger op materieel gebied. In
afwachting van de levering van de officiële bewapening van de politie (junglekarabijnen, revolvers en
klewangs) was het leger bereid wapens uit te lenen. Het kader van de politie ontving incidenteel zelfs
automatische wapens (owen-, tommy- en stenguns) en lichte mitrailleurs (brenguns). Deze wapens
moesten buiten diensttijd worden ingeleverd en mochten slechts verstrekt worden aan patrouilles van
tenminste tien man. Deze voorwaarden golden omdat de legertop vreesde dat wapens wegens diefstal,
smokkel en desertie in handen van de vijand zouden komen. De belangrijkste voorwaarde was daarom
dat de verstrekking zoveel mogelijk centraal gecoördineerd werd door het Hoofd van de Algemene
Politie en de KMG.379

III.II Bestuurlijke kwesties: de politie in Oost-Java en de 'proeftuin van
Mojokerto'

De gevolgen van de precaire veiligheidssituatie en de verstrengeling van militaire en bestuurlijke
belangen in het politiebeleid komt het duidelijkst naar voren in de problemen die het Nederlands
bestuur ondervond bij het normaliseren van de situatie rond Surabaya. Nederlandse bestuurders waren
dun gezaaid: in de 'residentie Surabaya' – de stad en de buitendistricten – kon het bestuur slechts
beschikken over 18 BB-ambtenaren.380 Terwijl deze bestuursambtenaren moesten opereren onder
toenemende militaire spanningen, was samenwerking met de Republiek in afwachting van de
uitwerking van de Linggarjati-overeenkomst voorlopig uitgesloten.381 Ondanks het vertrek van de
Britten en de ondertekening van het akkoord veranderde er in de praktijk weinig in de verhoudingen:
het militaire bestuur en de staat van beleg bleven gehandhaafd. De AMACAB omgedoopt tot de
'Tijdelijke Bestuursdienst'. Hunger bleef als 'Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst (HTB) Soerabaja' de
hoogste Nederlandse autoriteit in Oost-Java en moest verantwoording afleggen aan Abbenhuis in
Batavia.382
Het civiele politieapparaat in Surabaya was op dat moment nog meer dan in de koloniale
periode een eenvoudig instrument in handen van het bestuur. De civiele politie bleef formeel onder
'militair gezag' staan, maar zolang de veiligheidssituatie het ingrijpen van een commandant niet
378
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noodzakelijk maakte berustte dit 'militaire gezag' berustte bij Hunger, in feite een civiel bestuurder.383
Ten opzichte van de vooroorlogse situatie was het politieapparaat niet alleen duidelijk gemilitariseerd,
maar ook organisatorisch veel eenvoudiger. De Nederlandse bestuurders besloten bij de reorganisatie
van de politie af te wijken van de vooroorlogse indeling in afzonderlijke veld-, bestuurs- en
stadspolitie en recherchedepots. In plaats daarvan moest per residentie één politiekorps gevormd
worden onder algemene leiding van één korpschef. Ook werden de specifiek Indonesische rangen van
politie-wedana en mantripolitieman opgeheven.384
Deze politieorganisatie moest te Surabaya de orde zien te handhaven in een belegerde stad die
werd geteisterd door economische malaise en toenemende onveiligheid, waardoor het reguliere,
preventieve optreden ernstig was bemoeilijkt. In januari had de Republiek in reactie op een
Nederlandse handelsboycot een algehele voedselblokkade ingesteld, waardoor de Nederlandse
enclaves geen enkele bevoorrading over land meer ontvingen. Tekorten waren het gevolg.385 Uit angst
voor ordeproblemen en infiltratie greep het militaire gezag soms naar grove, willekeurige
maatregelen. In Surabaya werden bedelaars naar het Republikeinse Pasuruan uitgezet.386 Er zaten in
februari ongeveer tweeduizend mensen in Surabaya gevangen die door de inlichtingendiensten
werden aangeduid als 'krijgsgevangenen', onder wie veel burgers. Verdachten tegen wie geen
aanklacht kon worden opgesteld werden op kleine schaal eveneens uitgewezen.387 In de grenszones
was regulier politieoptreden geheel onmogelijk en heersten militaire verhoudingen. Beschietingen,
inundaties, kidnapping en gedwongen evacuaties maakten het bestuur in de grensstrook uiterst
moeilijk.388 Medio december was het randgebied vrijwel uitgestorven en stuitten de Nederlandse
patrouilles alleen nog op een 'bewapende schijnbevolking'.389
Spoor pleitte hierom in januari al voor een 'tactische doorbraak aan het Soerabaja-front'.390
Van Mook dreigde eveneens met militair optreden als de beschietingen niet ophielden.391 Hoewel
opperbevelhebber Sudirman op 15 februari een cease fire afkondigde, bracht dit slechts een tijdelijke
afname van het aantal militaire confrontaties was van alle bezette gebieden op Java de
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veiligheidssituatie rond Surabaya het ongunstigst.392 Het Nederlandse leger breidde daarom uit
militaire overwegingen in de periode van januari tot maart 1947 de 'Buitendistricten' stapsgewijs uit,
ondanks het feit dat de Nederlandse militairen in Oost-Java hiermee de demarcatielijnen overschreden
die zij eind november zelf hadden uitgetekend.393 Vijandelijke beschietingen en inundaties vormden
telkens de aanleiding om in te grijpen. Eind januari bezetten Nederlandse troepen achtereenvolgens
Krian en Sidoarjo nadat de TRI de plaatselijke politie en ambtenaren had geëvacueerd vanwege
Nederlands artillerievuur. De militairen handelden hier op eigen initiatief en negeerden bij de
bezetting van Sidoarjo zelfs de uitdrukkelijke instructie van Van Mook.394 De gouverneur-generaal
zelf merkte tijdens zijn noodbezoek aan Surabaya op dat de omliggende Republikeinse gebieden
aanmerkelijk welvarender waren, omdat daar niet gevochten was en er genoeg voedsel en water
aanwezig was.395 Nederland wenste het gebied alleen te verlaten wanneer het bestuur terugkeerde en
de veiligheid gehandhaafd werd door civiele politie in plaats van de TRI.396
In de Nederlandse gebieden buiten Surabaya lag het zwaartepunt bij de militaire instanties.
Zij voerden bijvoorbeeld in de desa's in de onderafdeling 'Westerdistricten' die tegen de demarcatielijn
aanlagen zelf het bestuur, evenals in desa's om de onderafdeling 'Sidoarjo-districten' en de
onderafdeling 'Krian'. De civiel bestuurde onderdistricten kampten met een tekort een tekort aan
politiepersoneel, hoewel sommige vooroorlogse bestuurspolitieagenten en andere lagere ambtelijke
functionarissen opnieuw in dienst traden.397 Officieel moesten commandanten bij maatregelen 'ten
aanzien van het bestuur, de politie en de burgerbevolking' samenwerken met Nederlandse en
Indonesische civiele instanties en bij onenigheid de regering raadplegen, maar wanneer dit niet
mogelijk was mochten zij eigenmachtig optreden.398 Hoewel in de Nederlandse grensgebieden de
normalisering van het openbaar leven uitbleef, waren de militaire instanties en veiligheidsdiensten in
Batavia enthousiast over de ervaringen met het gemilitariseerde bestuur in Oost-Java.
Inlichtingenofficier Soeria Santoso suggereerde zelfs dat dit 'Soerabaja-systeem' in de omgeving van
Batavia geïmplementeerd moest worden.399
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Op 17 en 18 maart 1947 bezetten de Nederlandse troepen het verder gelegen Mojokerto
omdat de Republiek inundaties uitvoerde. Dit keer werd de regering van deze acties wel op de hoogte
gesteld en stemden Van Mook en de commissie-generaal toe, hoewel zij hiermee de ratificatie van het
Linggarjati-akkoord riskeerden. De aanval moest snel worden uitgevoerd, want door het opblazen van
een enkele stuw zou de gehele suikerrietaanplant en de rijstoogst verloren kunnen gaan.400 In
daaropvolgende periode vond een escalatie van de militaire spanningen plaats: het radiocontact met
de TRI werd verbroken, er vonden steeds meer militaire confrontaties plaats, en de TRI bracht
vernielingen en mineringen aan en voerde represaillemaatregelen uit tegen vermeende 'NICAhandlangers'.401 Van Mook wist dat de politiek meest reële oplossing een demilitarisering van het
gebied was en pleitte voor een 'gemengde bewaking van de toegangswegen' met Nederlandse militaire
politie en Republikeinse civiele politie. Spoor achtte deze oplossing nog 'prematuur' en wees er
daarbij niet ten onrechte op dat afspraken militair onhaalbaar waren zolang opperbevelhebber
Sudirman niet een staakt-het-vuren had geëffectueerd.402
De situatie in de omgeving van Surabaya legde zo de fundamentele botsing tussen de
diplomatieke overwegingen van de Nederlandse onderhandelaars en de militair-strategische
rationaliteit van de legertop bloot. De illegale bezettingen vormden namelijk een hinderpaal in de
onderhandelingen met de Republiek.403 Na de ondertekening van het Linggarjati-akkoord vonden op
25 en 26 maart tot ergernis van Jonkman en De Bruyne opnieuw Nederlandse bezettingen plaats van
het nog verder gelegen Trawas en Pacet, die na klachten van de Republikeinse delegatie snel
ongedaan werden gemaakt. 404 Spoor erkende dat de 'timing' van dit solo-optreden van generaal De
Bruyne politiek 'ongelukkig' te noemen was, maar onderschreef de militair-tactische overwegingen
achter dit besluit omdat de bezetting ter 'afsluiting' van het Nederlandse gebied noodzakelijk was. De
maatregel was nodig om infiltratie tegen te gaan, troepenbesparing mogelijk te maken en te
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voorkomen dat de TRI door nog meer vernielingen aan de waterwegen, infrastructuur en economische
doelen kon aanbrengen.405
Hoezeer de militaire en bestuurlijke belangen bij deze kwesties samenvielen wordt duidelijk
aan de hand van discussies over Nederlands-Republikeinse politiesamenwerking in Sidoarjo en
Mojokerto. De militairen maakten in februari bezwaar tegen de terugkeer van de Republikeinse politie
in de Sidoarjo-delta, terwijl de Republikeinen weigerden hun bestuur onder Nederlands politietoezicht
te laten functioneren.406 De conservatieve procureur-generaal Felderhof, die officieel was belast met
de coördinerende leiding over de politie, waarschuwde dat de Republiek onmiddellijk zou trachten het
gezag over de politie naar zich toe te trekken indien Nederland de Polisi Negara liet terugkeren in
Sidoarjo. Hij stelde dat de rechtspraak slechts "in naam des konings" kon plaatsvinden en geen
geleidelijke overgang van politiebevoegdheden toestond. De 'brandende kwestie der rechtspraak' kon
namelijk niet los gezien worden van het gezag over de politie. Nederland bleef volgens Felderhof
eindverantwoordelijke: 'een overheid zonder gezagsapparaten' was volgens hem simpelweg 'geen
overheid' en een situatie met 'twee kapiteins op één brug' zou slechts leiden tot 'chaotische
toestanden'.407 Spoor kon deze 'noodzakelijke verknochtheid van '"overheidsgezag", politie en
rechtspraak, steunende op het leger' natuurlijk geheel onderschrijven.408
Felderhof verwoordde echter tevens de zorgen en reserves van het Nederlandse
bestuursapparaat, dat van de politie een halszaak maakte. Omdat ook voor de Republiek de politie een
'prestigekwestie' vormde, wenste de Republikeinse regent R.T.A. Sujadi niet met de Nederlandse
Veldpolitie te werken, maar was hij uiteindelijk wel bereid genoegen te nemen met een Republikeins
korps van dertig politiemensen. Ook dit compromisvoorstel stuitte tijdens een bespreking op 1 maart
op hevige weerstand van Nederlandse bestuursambtenaren.409 Felderhof, 'gouverneur' Abbenhuis en
directeur van Justitie A.H.C. Gieben betoogden dat overal waar Nederlandse troepen gestationeerd
waren, alleen zij de verantwoordelijkheid voor 'rust en orde' droegen. Felderhof sloot opnieuw een
geleidelijke gezagsoverdracht geheel uit; een 'bewind, gezamenlijk met de republikeinen uitgeoefend'
was naar zijn mening 'theoretisch onjuist en practisch onmogelijk'. Ook Hunger benadrukte dat er
geen "goedwillende" elementen in de Republiek bestonden.
Binnen deze conservatief-koloniale kringen werd voortdurend gehamerd op de
psychologische impact die een terugkeer van de Republikeinse politie zou hebben op degenen die
bereid waren geweest met het Nederlands bestuur samen te werken. De Republikeinse politie werd
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om deze reden gevaarlijker geacht dan Republikeinse bestuurders. 'Alleen al het verschijnen van een
aantal republikeinse agenten zal voor die samenwerking noodlottig zijn', aldus Hunger, die
waarschuwde voor de 'funeste gevolgen' voor 'dorpshoofden en de bevolking'. Volgens hem had
generaal-majoor M.R. De Bruyne, de plaatselijk commandant, eveneens ernstige bezwaren.
Bestuurders en militairen waren het er bovendien over eens dat van het toelaten van de Republikeinse
politie een precedentwerking zou uitgaan. Het voorstel werd voorlopig afgewezen.410
Ook met betrekking tot bestuurlijke samenwerking in Mojokerto vreesde de commissiegeneraal voor represailles tegen de bevolking.411 Omdat Van Mook de samenwerking hier echter als
'testcase' voor de uitwerking van het akkoord van Linggarjati had aangewezen, kon bestuurlijke
samenwerking niet zomaar worden afgewezen. Afgesproken werd dat de Republiek het bestuur zou
voeren, terwijl het BB slechts een adviserende rol kreeg toegewezen. In de praktijk betekende dit dat
de assistent-resident een brug moest slaan tussen het Nederlandse plaatselijke commando en de
Republikeinse ambtenaren. De Republiek behield zeggenschap over het politiekorps, dat van honderd
naar driehonderd man moest worden uitgebreid. In de omgeving werden gemengd IndonesischNederlandse politieposten opgezet en werd afgesproken dat de TRI niet zou terugkeren.412
In mei 1947 stond het gebied weer onder Republikeinse bestuur. De politieorganisatie was
nog in opbouw en kampte met een tekort aan wapens, maar kon volgens de Republiek de veiligheid al
waarborgen.413 De plaatselijke commandant De Bruyne verzette zich van meet af aan tegen het
samenwerkingsverband, omdat de Republikeinen vernielingen en mineringen aanbrachten in de
omgeving en via Mojokerto infiltraties in Surabaya organiseerden.414 Niet alle bestuurders deelden de
opvattingen van de militairen overigens: assistent-resident Schols sprak aan de vooravond van het
Nederlandse militair offensief bijvoorbeeld tegen dat er sprake was van een mislukking en was over
het geheel tevreden.415 De Republikeinse infiltratiepogingen waren in oktober 1947 desondanks reden
het project definitief te beëindigen.416 Op dat moment was de 'proeftuin' van Mojokerto vanwege het
Nederlandse militaire offensief als politiek experiment al achterhaald.
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III.III Politiek: het Linggarjati-akkoord en de 'gendarmerie-gedachte'

De politieke belangen die de hoogste Nederlandse autoriteiten op lange termijn nastreefden, vereisten
een diametraal andere aanpak dan de acute zorgen van lokale bestuurders over hun afkalvende
Nederlandse autoriteit die Felderhof zo duidelijk verwoordde. De Nederlands-Indische bestuurstop
besefte dat de zij de bevolking tot op zekere hoogte aan zich moest zien te binden, wilde de
reconstructie van het bestuur en de opbouw van een betrouwbaar veiligheidsapparaat kans van slagen
hebben. Van Mook erkende dat het 'nationale idee de menschen sterk heeft gegrepen' en drong hij er
bij de Commissie Generaal op aan taken zoveel mogelijk aan de Indonesiërs over te laten. 'Recht en
orde' handhaven kon bovendien 'alleen, evenals vroeger, met medewerking van de Indonesiërs'. De
Boer (commissie-generaal) was het met hem eens dat het politieapparaat overgedragen moest worden,
zolang Nederland vasthield aan zijn eindverantwoordelijkheid voor 'orde en rust'.417 Zelfs Spoor
schreef in januari dat de Nederlandse toekomstplannen alleen kans van slagen hadden wanneer de
bevolking gemobiliseerd kon worden. Hij hekelde de 'beschamende doelstellingen' van het
vooroorlogse KNIL, waarbinnen de politierol van het leger voorrang kreeg boven de
landsverdediging. Het grootste nadeel was volgens Spoor dat het leger (de "kompenie") nooit door de
bevolking gedragen werd, terwijl de Japanners er in korte tijd wel in geslaagd waren de bevolking
'defence-minded' te maken.418
De politie speelde een belangrijke rol in de onderhandelingen met de Republiek. Voor Van
Mook waren Nederlandse hulp en toezicht bij de opbouw van de politie de primaire voorwaarden
voor demilitarisering en uiteindelijke bestuursoverdracht.419 Al op 23 januari suggereerde hij de
situatie te stabiliseren door 'de zorg voor de openbare veiligheid aan weerzijde van de
demarcatielijnen' over de dragen aan de afzonderlijke 'plaatselijke politieorganen' van de beide
mogendheden, opdat geen rechtstreekse militaire confrontaties meer plaats konden vinden.420 Hier
stemde de Republikeinse delegatie mee in.421 De uitvoering van dit principe bleek echter moeilijk,
omdat de Nederlanders eisten dat er eerst een einde aan Republikeinse beschietingen zou komen,
terwijl de Republiek een einde aan de illegale bezetting van Mojokerto verlangde. In maart waren
daarom nog steeds geen afspraken gemaakt over demilitarisering. De Nederlandse delegatie deed eind
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maar de suggestie 'gemengde grensposten' in te richten en de gedemilitariseerde zones te laten
bewaken door gemeenschappelijke 'gendarmerie'.422
Hoewel het plan in dit stadium nog niet meer was dan een proefballon van de commissiegeneraal, zagen de Nederlandse onderhandelaars in de vorming van een gemengd gemilitariseerd
politiekorps een belangrijke voorwaarde voor de naleving van artikel 14 van de Linggarjatiovereenkomst, waarin de teruggave van bezittingen en ondernemingen van 'niet-Indonesiërs' geregeld
was. In de TRI stelden zij namelijk weinig vertrouwen.423 Het plan sloot bovendien mooi aan bij de
gedachte dat in een moderne, beschaafde staat het leger geen politiële functies diende te vervullen.
Ook Spoor erkende dat de politie een veel geschikter en minder gewelddadig middel was voor
ordehandhaving.424 Tijdens de onderhandelingen betoogde Schermerhorn dan ook dat het toekomstige
leger zich geheel diende toe te leggen op de 'landsverdediging', terwijl de politie moest zorgen voor de
'binnenlandsche veiligheid'. Sjahrir kon zich uiteraard met dit idee verenigen, maar wees erop dat
dergelijke plannen op weerstand zouden stuiten van de TRI.425 Schermerhorn stelde dat een 'efficiënt
werkende politie' het vertrouwen in 'de werking van het Republikeinsch bestuur aanzienlijk versterkt'
en een ontwapening mogelijk zou maken.426
Lokaal konden na overleg tussen de plaatselijke autoriteiten van beide partijen al taken van
het Nederlandse leger aan de Republikeinse politie worden overgedragen, maar de nadere uitwerking
van het 'gendarmerieplan' bleef voorlopig afhankelijk van het onderhandelingsproces.427 Hoewel beide
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partijen het Linggarjati-akkoord in maart ratificeerden, stuitte het akkoord zowel in de Republikeinse
als Nederlandse politiek op dermate veel weerstand dat de onderhandelingen hierna ernstig
bemoeilijkt werden. De kritiek van conservatieven in Nederland was zo heftig, dat het noodzakelijk
was het Linggarjati-akkoord 'aan te kleden'. Om een Kamermeerderheid te smeden bouwde de
regering een aantal voorwaarden in: het akkoord was geen officieel 'verdrag', van internationaaljuridische gelijkwaardigheid tussen beide partijen was geen sprake, de arbitrageclause verdween en de
Nederlands-Indonesische Unie kreeg een 'zwaar' karakter'.428 Soekarno wist het oorspronkelijke
akkoord uiteindelijk in maart aanvaard te krijgen door het ledenaantal van de KNIP, het provisorische
parlement, uit te breiden. Ook hier stuitte Linggardjati echter op kritiek van strijdgroepen, de top van
de TRI, communisten en islamistische partijen.429 Demilitarisering en bestuurlijke samenwerking
kwamen door de verschillende interpretaties van het akkoord en het wankele draagvlak voor verdere
onderhandelingen op de helling te staan.
Desondanks kwam de Republiek met serieuze voorstellen voor samenwerking op politioneel
gebied. De subcommissie voor de politie van de Republiek deed op 29 maart – minder dan twee
weken na ondertekening van Linggarjati – namelijk het verzoek alvast Republikeinse politieeenheden in Soerabaja en andere bezette steden te plaatsen. Verder vroeg de Jawatan Kepolisian
Negara om Nederlandse bijstand, waarbij gedacht werd aan bewapening, kleding en
transportmiddelen, maar eveneens personeel. Dit personeel moest 'doordrongen' zijn van de 'geest van
de overeenkomst van Linggarjati' en zou op termijn geheel in Republikeinse dienst treden. De
commissie gaf aan dat ondersteuning een voorwaarde vormde om het economisch belangrijke
platteland veilig te maken.430 Spoor wantrouwde de plannen en keurde bovenal de overdracht van
Nederlandse wapens af, die in zijn ogen overbodig waren en slechts dienden om het Republikeinse
leger te versterken ten opzichte van de Nederlanders.431
Op veel punten konden de onderhandelaars het eens worden. De Republiek stemde op 15 mei
in met het voorstel voor 'gemengde controleposten' en 'gemengde patrouilles' en toonde zich bereid na
te denken over de inrichting van het toekomstige leger.432 Op 27 mei deed de Nederlandse delegatie
een voorstel voor een 'Directoraat voor de Binnenlandse Veiligheid' van Nederlandse en Indonesische
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vertegenwoordigers en een gemeenschappelijke gendarmerie op te richten die ook buiten de
grenszones kon opereren.433 Ook hierin stemde de Republikeinse delegatie uiteindelijk in.434
De gendarmerie vormde voor beide partijen echter een breekpunt. Voor de Republiek
betekende het plan immers een schending van de eigen soevereiniteit en een grote concessie ten
opzichte van het oorspronkelijke verdrag: in de praktijk betekende het dat de 'TRI en
vechtorganisaties' moesten worden teruggetrokken uit een aantal Republikeinse gebieden, terwijl bij
wijze van tijdelijke maatregel de civiele politie samenwerkte met Nederlandse troepen tot het moment
dat de 'gendarmerie' helemaal gereed was.435 De Republikeinse delegatie keurde op 7 juni het plan af
en benadrukte zij dat de handhaving van de veiligheid in Republikeins gebied een
verantwoordelijkheid van de Republikeinse politie moest blijven.436
Dat het Nederlandse gendarmerieplan uiteindelijk voor de Republiek onaanvaardbaar was,
heeft alles te maken met de eisen die de Nederlandse legerleiding aan deze organisatie had gesteld.
Uiteindelijk zou Spoor als militair-expert de gelegenheid krijgen de plannen nader uit te werken en
zijn 'gendarmerie-korps' presenteren als oplossing voor het probleem van demilitarisering en de
bescherming van Nederlandse ondernemers. De gendarmerie moest in zijn ogen de veiligheid in het
binnenland kunnen handhaven terwijl beide legers werden teruggetrokken op hun garnizoenen.437 Van
Mook en de commissie-generaal stemde met deze uitgangspunten in.438 In het definitieve ontwerp van
11 juli waarschuwde Spoor dat de interim-regering zonder stevig machtsmiddel zou verworden tot
een 'academisch praat-college'. Hij stelde geen enkel vertrouwen in het 'door de Republikeinsche
propaganda opgehitste politie-apparaat'. Volgens hem vormde de gendarmerie 'één van de
belangrijkste conditiones sine que non voor de verdere uitwerking' van het Linggarjati-akoord, omdat
zonder neutraal veiligheidsapparaat geen bescherming tegen Republikeinse represaillemaatregelen en
geweld tegen Nederlandse ondernemers bestond.439
Zijn gendarmerie kreeg een duidelijk militair karakter naar voorbeeld van de vroegere 'Javamaréchaussées' van het KNIL. De Nederlandse regering diende in Spoors ogen de detachering van de
verschillende korpsen te bepalen, opdat aan de afspraken van Linggarjati recht werd gedaan. In het
vervolg zouden 'regionale bestuurs-instanties' over de korpsen beschikken, terwijl de algemene
richtlijnen zouden worden opgesteld door het DBV, dat bij iedere regionale afdeling technische
leiders aanstelde. De gendarmerie zou zich volgens zijn voorstel alleen op het terrein van de civiele
politie begeven wanneer deze tekort schoot in de ordehandhaving. Aanvankelijk zouden de Republiek
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en de Nederlandse autoriteiten ieder de helft van het personeel leveren, waarna in de loop van de tijd
het Indonesische aandeel zou worden uitgebreid. Detachementen met een Nederlandse commandant,
kregen een Indonesische ondercommandant en vice versa.440
Spoor verdedigde zijn plan met hand en tand tegen iedere poging de voorstellen acceptabeler
te maken voor de Republiek. Hij protesteerde heftig tegen een voorstel van de ambassadeur in
Washington om een Amerikaans hoofd aan te stellen voor de gendarmerie.441 Uiteindelijk stond Spoor
toe dat 'verouderde' term 'gendarmerie' werd ingeruild voor de naam 'gemengde gewapende politie'
(GGP), waardoor gevoelsmatig het accent verschoof naar de samenwerking. De 'gemengde
samenstelling' gold echter alleen voor Java en Sumatra waar de Republiek volgens het Linggarjatiakkoord op termijn sowieso het bestuur diende over te nemen. Spoor sloot niet uit dat de GGP
uiteindelijk de Polisi Negara geheel zou vervangen.442 In feite weigerde hij dus noemenswaardige
concessies te doen wanneer dit betekende dat Nederland de controle over het veiligheidsbeleid zou
verliezen. Het gendarmerieplan van Spoor weerspiegelt hoofdzakelijk diens wantrouwen ten aanzien
van de TRI en de Republiek. Nederland diende consequent vast te houden aan de afspraken van
Linggarjati en Nederland moest te allen tijde controle behouden over het veiligheidsbeleid, omdat de
TRI nooit in staat zou zijn gewapende bendes te bestrijden en de Nederlandse ondernemers te
beveiligen.
De reden dat Spoors oordeel als militair expert zo zwaar woog, had te maken met het feit dat
de binnenlandse veiligheid onlosmakelijk verbonden was met de opbouw van de Indonesische
defensie op lange termijn. Spoor stelde dat een degelijke gendarmerieorganisatie eerst tot stand moest
worden gebracht om orde op zaken te stellen in het binnenland, voordat begonnen kon worden aan de
opbouw van het leger van de VSI, dat in een periode van vijftien jaar moest worden uitgebouwd.443
Van Mook en de commissie-generaal vertrouwden op het oordeel van Spoor. De gouverneur-generaal
vergeleek de gendarmerie met de 'politieregeling' tijdens de geleidelijke dekolonisatie van de
Filiplijnen, waar een 'constabulary' nog geruime tijd werd geëncadreerd met Amerikaanse officieren.
Hij achtte dit korps uiteindelijk beter dan 'onze veldpolitie'.444 Wellicht inspireerde hem niet alleen de
samenstelling, maar ook het militair potentieel van deze constabulary, die in de nasleep van een
slepende guerrillastrijd was ontstaan.445 Beel, Schermerhorn, Van Mook benadrukten net als Spoor dat

440

Nota Spoor over de tien pijlers van de gendarmerie-organisatie, 11-7-1947, NA, Spoor, inv. nr. 63.
Dit idee werd op 30 juni uitgetekend toen de Nederlands-Republikeinse besprekingen in een impasse waren
uitgemond. Spoor aan militair attaché in Washington, 22-7-1947, NA, AS, inv. nr. 3798; Memorandum militair
attaché in Washington kolonel Roos met kolonels S. Mellnik en CC Dusenbury, ongedateerd, NA, AS, inv. nr
3798.
442
Toelichting op schema gendarmerie, 11-7-1947, NA, AS, inv. nr. 3798.
443
Notulen van de 69ste vergadering van de commissie-generaal, 16-4-1947, NIB, VIII, 259.
444
Notulen van de vergadering met Beel en Jonkman, 22-5-1947, NIB, IX, 32-35.
445
George Yarrington Coates, The Philippine Constabulary, 1901-1917, Unpublished dissertation in Modern
History Ohio State University, 1968, 1-27, 394-400.
441

78

de aanwezigheid van de gendarmerie en de verwijdering van de TRI voorwaarden waren voor de
terugkeer van Nederlandse ondernemers naar Republikeins gebied.446
Van Mook kon het gendarmerieplan vrij eenvoudig inpassen in zijn plannen voor een federaal
Indonesië. Hij pleitte voor een beperkte taak van de federale politie (immigratie, federale recherche,
zeepolitie en dergelijke), terwijl de staatspolitie (negarapolitie) en lokale politie de 'binnenlandse orde
en veiligheid in het algemeen' moesten verzorgen. Het plan paste binnen de geleidelijke dekolonisatie
zoals Nederland die graag zag. In de 'gemengde gendarmerie' zouden voorlopig van Nederlandse kant
militairen geleverd worden, hoewel op termijn deze uit 'meer specifiek politiepersoneel' moest
bestaan. Het Indonesische gedeelte moest bij voorkeur uit voormalig personeel van de Veldpolitie en
Algemene Politie bestaan, maar kon op Republikeins grondgebied eventueel worden uitgebreid met
'een strenge selectie uit personeel van de TRI'. De gendarmerie kwam 'ter beschikking' van het lokale
bestuur, maar stond 'onder de directieven van het Directoraat voor de Binnenlandse Veiligheid'; een
vergelijkbare verhouding zoals eerder bestond tussen het BB en de procureur-generaal.447
Spoors gendarmerieplan was voor vrijwel alle Republikeinen onaanvaardbaar. Nadat Britse
en Amerikaanse diplomaten druk uitoefenden op de regering-Sjahrir, leek de Republikeinse delegatie
aanvankelijk nog water bij de wijn te doen en toch tot een politiek akkoord te willen komen. De
verschillen bleven echter onoverbrugbaar, omdat de gendarmerie vooral in TNI-kringen veel
weerstand opleverde. 448 Op 26 juni was de druk zo groot geworden, dat Sjahrir moest aftreden. Amir
Sjarifuddin, zijn minister van defensie die zich ook van het beleid had afgekeerd, nam het stokje
over.449 Setyajit van de Republikeinse delegatie verklaarde dat de gendarmerie 'elk republikeins
kabinet de nek zou breken'.450 Nadat de Nederlanders op 23 en 29 juni en 15 juli de Republiek telkens
een ultimatum voorlegden en dit telkens door de Republiek werd afgewezen, leek een militaire
confrontatie onafwendbaar.451
Vaan Mook toonde zich op 15 juli nog enigszins bereid het Nederlandse standpunt te
versoepelen en sprak van een 'bijzonder politiecorps', waarin Nederlandse politie-eenheden konden
worden opgenomen en die door Nederland ondersteund werden voor wat betreft de opleiding. Dit
korps zou slechts in noodgevallen bijstand leveren aan deelstatelijke politie.452 Vlootcommandant
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Pinke en Spoor reageerden woedend op deze wijzigingen en Spoor dreigde zelfs ontslag te nemen.453
Onderhandelaars Sjarifuddin en Setyajit accepteerden deze ultieme voorstellen, maar stuitten echter
andermaal op weerstand van de achterban in Yogjakarta. De KNIP was weliswaar bereid 'Nederlandse
experts' de training en leiding over de bijzondere en gewone politie gedeeltelijk op zich te laten
nemen, maar alleen op verzoek van de individuele deelstaten, terwijl Nederland het gezag van de
interim-regering erkend wilde zien. Belangrijker nog was dat de binnenlandse veiligheid een
verantwoordelijkheid van de politie van de deelstaten bleef, waarmee Nederlandse 'de jure
soevereiniteit' ontkend werd. Na een nieuwe laatste bemiddelingspoging gaf de Republikeinse
delegatie op 17 juli de onderhandelingen op, nadat zij waren gestuit op weerstand van de Tentara
Nasional Indonesia (TNI) – het Republikeinse leger dat vanaf 5 mei gewapende strijdgroepen (laskar
rakyat) omvatte.454 Het kabinet gaf op 18 juli toestemming tot een militaire actie. Op 21 juli begon
operatie 'product'.455

Conclusie

Dat juist de 'gendarmerie' uiteindelijk het ultieme struikelblok van de onderhandelingen bleek te zijn,
duidt erop dat voor beide partijen het gezag over de politie van fundamentele betekenis was. De
Nederlandse onderhandelaars waren ervan overtuigd dat de gendarmerie op lange termijn de beste
garanties bood voor de Nederlandse belangen in Indonesië, terwijl het voor de Republiek
onaanvaardbaar was. Het mislukken van het plan had gedeeltelijk politieke oorzaken: voor Nederland
was de politierol van de TRI onacceptabel, terwijl de Republiek de gemengde gendarmerie juist
beschouwde als een fundamentele inbreuk op haar soevereine status. Het mislukken van het
gendarmerieplan illustreert echter ook het onvermogen van beide partijen om politieke vergezichten te
vertalen naar praktische beleidsmaatregelen. Het onderlinge wantrouwen aan de onderhandelingstafel
kwam gedeeltelijk voort uit de slechte ervaringen die de Nederlandse en Republikeinse
onderhandelaars hadden met de naleving van afspraken door de lagere militaire en bestuurlijke
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instanties. Sjahrir klaagde dat het soms leek alsof de delegaties eerder 'telkens napraten over militaire
voldongen feiten dan dat wij leiding geven'.456
Wanneer een kwetsbaar akkoord was bereikt over plaatselijke demilitarisering, stuitte de
uitvoering van deze plannen op weerstand van de plaatselijke civiele en militaire autoriteiten.
Politieke doelstellingen verdwenen in de dagelijkse bestuurspraktijk al gauw naar de achtergrond,
omdat de acute veiligheidsbelangen van het wankele Nederlandse gezag zwaarder wogen en het
beleid gedicteerd werd door militair-tactische overwegingen. Nergens komen deze problemen
duidelijker naar voren dan in het politiebeleid in Oost-Java. Het initiatief lag hier bij de militaire
autoriteiten. Zij bemoeiden zich niet alleen met de organisatie van de civiele politie, maar hadden
vanwege de precaire veiligheidssituatie tevens zeggenschap over het bestuur. Het manipuleren van de
waterwerken was voor de militairen steeds aanleiding om het gebied rond Surabaya verder uit te
breiden, waarna bestuurlijke samenwerking en de terugkeer van de Republikeinse politie de enige
politieke uitweg vormden.1 Juist omdat de greep van de Nederlandse autoriteiten op de plaatselijke
bevolking zo zwak was, vormde de introductie van Republikeinse politiefunctionarissen een
onoverkomelijk bezwaar. De zeggenschap over de politie vormde namelijk zowel voor de Republiek
als Nederland een integraal onderdeel van het prestige van het bestuur. Plaatselijke commandanten en
bestuursambtenaren onderstreepten niet alleen het concrete gevaar van infiltratie en spionage, maar
ook op de psychologische impact van de terugkeer van de Polisi Negara.
De legerleiding bezat zowel bij het onderhandelingsproces over de gendarmerie als het lokale
politiebeleid in Oost-Java een sleutelpositie. Hoewel Spoor het belang van de politie erkende,
overheerste toch vooral de angst dat Indonesische politiemensen zich uiteindelijk zouden ontpoppen
tot gewapende infiltranten. Zijn denkbeelden sloten nauw aan bij de zorgen van plaatselijke BBambtenaren en de procureur-generaal. De legercommandant trok zijn conclusies: in Zuid-Celebes
werd 'tegen de terreur van de terroristen onzerzijds een terreur tegen deze terroristen' gesteld en
werkte de bevolking mee, terwijl in Mojokerto 'redelijke concessies' hadden geleid tot een toestand
waarin 'met de eene hand recht en veiligheid brengen doch met de andere hand de deur hebben
opengezet voor onrust en terreur' waardoor de bevolking weigerde mee te werken.457
Sommige politici namen eveneens een sceptische houding aan ten aanzien van samenwerking
met de Republiek wanneer zij de lokale problematiek voorgeschoteld kregen. Premier Beel en
minister Jonkman beschouwden de 'proeftuin van Mojokerto' als mislukt. Zij merkten tijdens hun
werkbezoek aan Surabaya op dat de 'gehele delta', 'in de ban van oorlogsomstandigheden'
verkeerde.458 Desondanks werd volgens Schols aan de vooravond van het militaire offensief door
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zorgvuldig uitgekozen 'jongere bestuursambtenaren' op civiel gebied goed werk verricht in
Mojokerto. Volgens hem was er in de praktijk meer mogelijk wanneer Nederland 'het onnodig streven
naar perfectionisme' liet varen en niet langer van iedere kleine overtreding een halszaak maakte.459
Ondanks het diplomatieke echec verdween het idee van de gendarmerie niet in de bureaulade.
Er was voor het eerst een overkoepelende visie ontstaan omtrent het politieapparaat binnen het nieuwe
Indonesië. In grote lijnen sloten deze plannen aan bij het verlangen een federale staat op moderne
grondslagen te vestigen. De lokale politie stond geheel ter beschikking van het plaatselijk bestuur,
terwijl slechts enkele taken op federaal niveau waren georganiseerd. Er kwam een scheiding tussen
politie en leger. Hierdoor moest op korte termijn een geheel Indonesisch, politioneel geschoold
politieapparaat worden opgeleid dat zowel adequaat misdaad kon bestrijden, alsook in groter verband
optreden op het gebied van ordehandhaving. Of deze ambities vervuld werden hing af van de nadere
invulling van deze plannen en de praktische mogelijkheden op lokaal niveau. In Spoors
gendarmerieplannen zijn immers nog duidelijk de contouren van de oude koloniale politie zichtbaar:
hij oriënteerde zich op een op militaire leest geschoeid mobiel elitekorps dat kon patrouilleren en
uitrukken bij ordeverstoringen, terwijl de politie op lager niveau hoofdzakelijk een instrument van
bestuurders bleef.
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IV: De Daerahpolitie en het Nederlandse bestuur in Oost-Java (juli 1947 - december
1948)
Nadat Nederland op 4 augustus 1947 onder zware internationale druk het militaire offensief had
gestaakt, volgde een periode waarin Nederland binnen een groot territoir in Oost-Java nominaal de
dienst uitmaakte. Voor het eerst was het Nederlandse bestuur niet beperkt tot crisismanagement in een
belegerde enclave, maar kon onder de leiding van Charles van der Plas, de nieuw aangestelde
Regeringscommissaris voor Bestuursaangelegenheden (RECOMBA), een aanvang worden gemaakt
met de opbouw van een Indonesische staat naar Nederlandse smaak.460 De Nederlandse autoriteiten
wilden het initatief naar zich toetrekken door gelijktijdig twee doelstellingen te realiseren: de militaire
'zuivering en consolidatie' van de nieuw bezette gebieden en de uitvoering van het Linggarjati-verdrag
naar Nederlands inzicht. Van deze "demonstratie" verwachtten Jonkman en Van Mook zulke gunstige
resultaten, dat het akkoord vervolgens ook in Republikeins gebied doorgevoerd zou worden.461 De
ontwikkelingen in deze periode zijn daarom van groot belang om de knelpunten binnen het
Nederlandse beleid aan te stippen: de autoriteiten moesten gelijktijdig een veiligheidscrisis bezweren
en het legitimiteitsprobleem van het koloniale gezag oplossen. Het was maar zeer de vraag of de
politie en het koloniale BB militair-bestuurlijke en politieke doelstellingen in de praktijk met elkaar
konden rijmen.
De politie vormde een belangrijke pijler van het beleid: zij moest niet alleen de
Nederlandsgezinde bestuurders beschermen tegen bendes en guerrillastrijders, maar representeerde
ook het enige instrument dat op termijn een normalisering van het openbaar leven mogelijk maakte en
het vertrouwen van de bevolking zou kunnen terugwinnen. Indonesianisatie van de politie was
hiervoor noodzakelijk. Jonkman betoogde dat de 'constructieve Indonesische krachten' moesten
worden gewonnen door hun 'eigen politiecorpsen' te verlenen en 'destructieve elementen' te
ontwapenen.462 Minister L. Neher oordeelde dat een politieapparaat 'van Indonesische samenstelling'
het aangewezen middel was om de bezette gebieden te zuiveren, opdat de bevolking het gevoel had
'over eigen middelen' te beschikken. Schermerhorn, die geloofde in een "sanering" van de Republiek,
pleitte voor een 'met onze hulp, ingestelde Republikeinse politie' als onderdeel van een 'positief
program'. 463
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Het korps dat deze ambities qua organisatiestructuur het dichtst benaderde was de nieuwe
Daerahpolitie (regiopolitie). Het was de bedoeling dat deze organisatie'het normale burgerlijke
gezagsapparaat' zou worden van het 'locale bestuur' op het platteland van de nieuwe Indonesische
staat.464 Anders dan voor de oorlog diende de Daerahpolitie geheel door Indonesische krachten
gedragen te worden. Organisatorisch was zij gescheiden van de Algemene Politie. Het was een
eenvoudige civiele politiedienst die in de woorden van Van Mook 'in opleiding en uitrusting ongeveer
het midden' moest houden 'tusschen de vroegere bestuurspolitie en de Veldpolitie'.465 In Oost-Java
ving de opbouw van de Daerahpolitie pas aan na het militair offensief, toen voor het eerst grote delen
van het platteland tot Nederlands grondgebied konden worden gerekend. Ondanks de politieke
ambitie de nieuwe Indonesische staat van een stevig fundament te voorzien, behield de organisatie het
gefragmenteerde karakter dat 'koloniale' politiediensten kenmerkte: de Daerahpolitie vormde geen
strakke organisatie en was de formatie van lokale politiekorpsen bovenal een kwestie van
improviseren. Het duurde zelfs tot eind 1947 voordat hoofdcommissaris Van der Poel vanuit Batavia
te horen kreeg dat de 'plaatselijke politie', ook wel 'negara polisi' genoemd, officieel moest worden
aangeduid met 'Daerahpolitie'.466 De voormalige Republikeinse Negarapolitiekorpsen in de nieuw
bezette gebieden vormden doorgaans de kernen van deze nieuwe politieorganisatie.
In de periode van anderhalf jaar na operatie "Product" tot het tweede militaire offensief werd
geleidelijk duidelijk dat de Daerahpolitie niet voldeed aan de door Jonkman, Van Mook en Neher
geschetste politieke doelstellingen. De troepencommandant van Midden-Java merkte in februari 1948
al op dat de Daerahpolitie 'voorlopig nog een stiefkind' was dat 'nergens voor vol aangezien' werd.467
Dit had gedeeltelijk te maken met de Republikeinse wortels van de meeste lokale
Daerahpolitiekorpsen en hun gebrekkige opleiding. Het kwam echter bovenal door de noodgrepen die
lokale commandanten en bestuurders toepasten in de hoop militaire progressie te boeken, maar die ten
koste gingen van de reputatie van de civiele politie, het lokale bestuur en daarmee het Nederlands
gezag. Spoor maakte zich bijvoorbeeld zorgen over de naam van het Nederlands bestuur toen hij
erachter kwam dat in de omgeving van Cikampek oud-bendeleiders werkten bij de Daerahpolitie.468
Toen de advocaat-generaal A. van Maanen te horen kreeg dat de civiele politie in Banyumas
(Midden-Java) tegen de afspraken geleid werden door een militair commandant van de MP, schreef
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hij dat zeker niet van 'civiele politie' kon worden gesproken 'indien met de instelling van deze civiele
politie niet meer bedoeld mocht zijn dan de oprichting van een bewapend bewakingscorps'.469
De civiele politie in Oost-Java genoot in deze periode geen beste reputatie. De Recomba van
Oost-Java koesterde in oktober 1947 bijvoorbeeld zeer lage verwachtingen van de gebrekkig
geëncadreerde Daerahpolitie, omdat hij al zeer slechte ervaringen had opgedaan met de 'rovende en
mishandelende' Algemene Politie die tenminste nog door Nederlanders werd geleid.470 In Oost-Java
vormden de Daerahpolitiekorpsen uiteindelijk pionnen binnen de contraguerrilla, die eind 1948 op
'bentengs' (vestingen) moesten worden teruggetrokken en op gevaarlijke plaatsen in gemengd militairpolitiële eenheden werden ingezet.471 Waarom voldeed de Daerahpolitie niet aan het ideaal van een
civiele politiedienst die de Nederlandse uitvoering van Linggarjati gestalte kon geven in de periode
juli 1947 - december 1948?
Om deze vraag te beantwoorden zal eerst de ontwikkeling van de civiele politieorganisaties in
Oost-Java worden geschetst. Een beschrijving van het politiebeleid is echter onvoldoende: om de
prioriteit die de Daerahpolitie kreeg binnen het beleid te verklaren moeten we kijken naar het gehele
Nederlandse veiligheidsapparaat dat de autoriteiten in deze periode naast het leger probeerden op te
bouwen door de Indonesische bevolking te mobiliseren. De legertop zette namelijk in op een
uitgesproken militaire organisatie (de 'veiligheidsbataljons') als alternatief voor de Daerahpolitie en
trok bovendien het politiebeleid naar zich toe. Het uiteindelijke falen van de Daerahpolitie kan alleen
in kaart worden gebracht door achtereenvolgens de politieke, bestuurlijke en militaire belangen bij de
civiele politie afzonderlijk te analyseren. De doelstellingen achter het Nederlandse beleid waren niet
goed op elkaar afgestemd: te midden van het gewelddadige Nederlands-Republikeinse conflict
formuleerden de Recomba, de legertop en de hoogste Nederlandse politieke autoriteiten in Den Haag
en Batavia uiteenlopende strategieën om de bestuurlijke en militaire situatie op het Javaanse
platteland meester te worden.

IV.I De civiele politieorganisatie in de nieuw bezette gebieden

Het was vooraf duidelijk dat operatie "Product" voor Nederland niet alleen draaide om het behalen
van een militair-tactische overwinning, maar bovenal om het strategische doel het veroverde
territorium onder effectief bestuur te brengen en op die manier het initiatief terug te winnen bij het
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bepalen van de staatkundige toekomst van Indonesië. Voor de Republiek was het dus zaak het
Nederlandse bestuur zo veel mogelijk te ontwrichten. Voorafgaand aan het Nederlandse militair
offensief instrueerde het hoofd van de Republikeinse Polisi Negara in Jakarta alle politiehoofden om
zich uitgebreid voor te bereiden op een "totalitaire oorlog". De politie moest in het kader van de
tactiek van de verschroeide aarde alle belangrijke economische en infrastructurele doelen vernietigen,
evenals alle archieven die niet meegenomen konden worden. Ambtenaren dienden door de politie
tijdig in veiligheid te worden gebracht, opdat de Nederlanders de nieuwe bezette gebieden nooit
effectief konden besturen. Ieder politiekorps splitste zich op in een bewapend gedeelte dat zolang
mogelijk zijn politietaken bleef vervullen onder de chaotische omstandigheden aan het front en
vervolgens meevocht met het leger ("knockploeg"), en een gedeelte dat tijdig evacueerde naar veilige
gebieden. De leiding drong er bovenal op aan dat geen wapens verloren mochten gaan: alleen
betrouwbare troepen kregen wapens toegewezen.472 Niet alle politieafdelingen in Oost-Java leefden
deze instructies echter even nauwgezet na en het was de vraag hoe ver het gezag van de het
hoofdkantoor precies reikte.
De Republikeinse politie kreeg de kans zich te bewijzen in een crisissituatie. Moehammad
Jasin gaf zijn Mobile Brigade de opdracht deel te nemen aan de verdediging, waardoor het militaire
karakter van zijn eenheden nog eens onderstreept werd.473 Premier Sjarifuddin, onder wiens ministerie
de politie viel, plaatste op 1 augustus tijdens de militaire actie de politiekorpsen aan het front onder
militair commando.474 Jasins Mobile Brigade van Oost-Java gold dankzij haar grote aandeel in de
strijd tijdens Operatie Product als militair pronkstuk van de Polisi Negara.475 Het handhaven van de
orde in de chaos en criminaliteitsgolf die ontstond tijdens de evacuatie van gebieden aan het front,
bleef echter een belangrijke politietaak. Omdat de bewapening van de reguliere politie daarbij te kort
schoot, droeg Soekanto de Mobile Brigade op in iedere streek te patrouilleren.476
Nederland slaagde er in Oost-Java in het hele gebied ten oosten van de lijn Grisee-MojokertoMalang-Pasuruan te veroveren. Een gedeelte van het Nederlands leger trok vanuit de omgeving van
Surabaya op richting Malang. Hier stuitten zij op relatief veel weerstand. De TNI slaagde erin
belangrijke wegen onklaar te maken. Belangrijker waren de successen van de Mariniersbrigade die
een landing in de "Oosthoek" uitvoerde. Hier was de tactiek van de Republikeinse verschroeide aarde
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minder succesvol.477 Na het militair offensief moest het Republikeins hoofdkantoor van de politie in
Oost-Java naar Blitar verplaatst worden.478
De Republiek was nog lang niet verslagen. Spoors 'speerpuntenstrategie' was erop gericht de
belangrijkste plaatsen en hoofdwegen te veroveren en de TNI snel terug te dringen, waarna de
geleidelijke 'zuivering' van de veroverde gebieden een haalbare kaart moest zijn vanwege het
afsnijden van de verbindingslijnen van de vijand en de impact die de snelle opmars zou hebben op het
moreel van TNI. Deze zuiveringsoperaties bleken veel ingewikkelder dan de legertop had verwacht.
De TNI ging zich namelijk toeleggen op guerrillaoorlogvoering. De achtergebleven troepen
organiseerden zogeheten 'Wehrkreise', waarbinnen guerrillamilities contacten aanknoopten met
bestuurders en de plaatselijke bevolking om rekruten, voedsel, onderdak en inlichtingen zeker te
stellen. Het bestuur op dorpsniveau werd hierdoor voor Nederland zeer moeilijk.479
De consolidatie van het Nederlandse gezag moest zo snel mogelijk plaatsvinden. De formatie
van civiele politiekorpsen was van levensbelang om de militair-bestuurlijke situatie op het Javaanse
platteland onder controle te brengen. Het tekort aan politiepersoneel werd in september 1947 geschat
tussen de tien- en veertienduizend man.480 Hoewel Nederland de Polisi Negara officieel afschafte en
verving door de Militaire Politie en de Algemene Politie, diende het Republikeinse politiepersoneel
daarom niet zomaar weggestuurd te worden.481 De Algemene Politie stelde zogeheten mobiele 'politieunits' samen die in het kielzog van de frontsoldaten de toestand van de Republikeinse politiekorpsen
inventariseerden en deze probeerden te reorganiseren. In Oost-Java bestonden deze units uit 21 man
onder leiding van een inspecteur, voorzien van twee jeeps en een halftrack.482 De politiebezetting in
Surabaya was hierdoor tijdelijk gereduceerd en voorlopig moesten ervaren krachten gemist worden
om aan de formatie de toekomstige Daerahpolitie op het platteland te werken.483
Het beleid diende zorgvuldig gecoördineerd te worden. De Recomba's kregen daarom een
hoofdcommissaris van de politie ter beschikking als naaste adviseur die namens hen het dagelijkse
politiebeleid ter hand namen.484 In Oost-Java vervulde hoofdcommissaris Van der Poel deze complexe
functie. Hij kreeg de opdracht de Mariniersbrigade te volgen en met zijn politie-unit de toestand van
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de Polisi Negara het platteland van Oost-Java te inventariseren.485 Dankzij de Nederlandse
Recherchedienst hadden de 'units' uitgebreide informatie over de organisatie van de Republikeinse
politie in steden als Malang en Kediri, waar voorafgaand aan de Nederlandse invasie naast de
militaire en Polisi Negara ook de gemilitariseerde Polisi Istimewa en de Bantoeanpolisi (hulppolitie)
actief waren.486 Alle residentiële politiehoofden waren inmiddels al geïdentificeerd.487 Desondanks
stond niet vast in hoeverre deze politiediensten nog functioneerden en of het personeel bereid was in
Nederlandse dienst te treden.
Het lokale politiebeleid was voor een belangrijk deel een kwestie van improviseren, maar de
basisstructuur van de civiele politieorganisaties stond min of meer vast. De politie-units vormden later
de kernen van waaruit de plaatselijke politiekorpsen werden aangestuurd en opgeleid, hoewel het
personeel van de Algemene Politie en Daerahpolitie gescheiden bleef. Ondanks de grote verwarring
over de nomenclatuur en voorschriften van de nieuwe civiele politieorganisatie, waren alle
beleidsplannen uiteindelijk gebaseerd op een indeling in drie lagen. Op de laagste trede stond nog
altijd de desapolitie, die op dorpsniveau de orde handhaafde. Op het tweede niveau stond de
Daerahpolitie, die qua politiële opleiding en uitrusting aan hogere eisen voldeed en optrad in
detachementsverband binnen grotere gebieden. Deze afdelingen moesten verantwoording afleggen
aan een residentieel politiehoofd. De Algemene Politie stond vanwege de Nederlandse leiding
bovenaan de ladder en trad hoofdzakelijk in de steden op. De AP leverde in Oost-Java eveneens het
kader voor lokale Daerahpolitie-afdelingen. Het was de bedoeling dat ieder korps instructies kreeg
van de politieorganisatie op hoger niveau. Naast deze civiele politieorganisaties moest een
gendarmerieorganisatie verrijzen om de politietaken van het leger over te nemen.488
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De Daerahpolitie was de meest uitgebreide politieorganisatie op het platteland en moest de
ruggengraat vormen van het Indonesische bestuur dat Nederland na het militair offensief in alle
plaatsen in Oost-Java probeerde te installeren. Op Java en Sumatra werd de Algemene Politie
oorspronkelijk onderscheiden van de Daerahpolitie omdat de AP aan hogere eisen voldeed en niet
slechts tot lokaal bestuurlijk politiewerk was beperkt. Omdat de Daerahpolitie echter op termijn door
de deelstaten betaald moest worden en in de praktijk hetzelfde werk verrichtte, verdween dit
onderscheid geleidelijk.489 In Oost-Java werden de beide politieorganisaties dan ook veelvuldig door
elkaar gehaald.490 Een bijkomend voordeel van de scheiding was volgens Van der Poel dat de
Daerahpolitie 'het vuile werk' kon doen, zoals het 'neerschieten van rampokkers' zonder dat de
Algemene Politie hiervoor verantwoordelijk was.491
De formatie van de Daerahpolitie was een proces van trial-and-error. De politie-units boekten
wisselende resultaten, maar waren over het geheel genomen tamelijk succesvol in het samenstellen
van plaatselijke politiekorpsen. Op sommige plaatsen stond de precaire veiligheidssituatie de
ontwikkeling van de politie voorlopig nog in de weg in de weg. In het regentschap Jember vonden
begin augustus bijvoorbeeld nog zware gevechten plaats en vluchtte de politie op verschillende
plaatsen, waarbij in Tanggul drie pro-Nederlandse Ambonese politiemensen werden vermoord.492
Rond Jember, in de omgeving van Bondowoso en Rambipuji was de veiligheidssituatie het zorgelijkst
en telde de godsdienstige, fel anti-Nederlandse Masyumi veel aanhangers.493 In Pasirputih was zowel
het bestuur als de politie gevlucht en in Banyuwangi bleek de politie geheel verdwenen.494 Later
keerde de politie terug, maar met gebrek aan wapens en uniformen.
Op andere plaatsen verliep de missie van de politie-units voorspoediger, hoewel van spontaan
enthousiasme bij de voormalige Republikeinse politie beslist geen sprake was. De mogelijkheden tot
samenwerking met de lokale politie hingen vooral af van de afwegingen die de plaatselijke
politiehoofden of bestuurders maakten. In Situbundo werkte het Republikeinse politiekorps, dat
minstens vier keer zo groot was als voor de oorlog en voorzien was van mitrailleurs, gewoon door,
omdat de Republiek hierin een tegenwicht zag voor de overheersing door de Masyumi.495 In
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Probolinggo was de burgemeester tot samenwerking bereid en leverde de politie vrijwillig haar
wapens in.496 In Bondowoso bleef de Republikeinse politie eveneens in functie. In Panarukan keerde
de Indonesische politie eind augustus 1947 terug en werkte zij samen met de Algemene Politie.497
Sommige politiekorpsen liepen openlijk over wanneer de pil van de samenwerking met
Nederland enigszins verguld kon worden. Volgens Republikeinse inlichtingen mocht de politie in
Malang bijvoorbeeld onder de naam 'Polisi Negara' blijven functioneren. Zij droegen hun oude
uniform, maar traden wel in dienst van het Nederlandse bestuur naast de Militaire Politie en AP.498
Later was ook een groot deel van de politie van Probolinggo tot samenwerking bereid. In de residentie
Besuki besloot de Polisi Negara aanvankelijk zichzelf op te heffen, maar bleek de Recomba na
onderhandelingen met plaatselijke politieleiders toch een samenwerkingsverband te kunnen smeden
waarbij zij voorlopig hun diensten bleven verrichten in afwachting van een politiek akkoord. De
samenwerking in Bondowoso, Jember, Situbondo en Kalisat berustte op vergelijkbare condities.499
De Nederlanders beseften dat zij feitelijk weinig inzicht hadden in de exacte motieven van
plaatselijke politieleiders en ambtenaren. Bestuurders probeerden de stemming onder de bevolking op
te maken uit de begroeting die Nederlandse militairen onderweg ten deel viel.500 Volgens Idenburg
was het onderscheid tussen 'angst en loyaliteit' voor de Republiek moeilijk te trekken.501 Niet alleen
bestuurders en politiemensen, maar ook handelaren en arbeiders die met de Nederlanders
samenwerkten werden uit de weg geruimd. Van der Plas en Van Mook beklaagden zich over
Republikeinse radiopropaganda waarin werd gewaarschuwd tegen collaboratie.502 Radio Djocja zond
inderdaad regeringsberichten uit waarin ambtenaren werd opgedragen het werk te staken.503 Afgezien
van de represaillemaatregelen speelden nog een andere zorg een rol: de Recomba's en Van Mook
merkten al gauw dat Indonesische ambtenaren en politiemensen rekening hielden met het feit dat de
Republiek in Oost-Java weleens zou kunnen terugkeren indien Nederland toegaf aan de
onderhandelingstafel.504 Tot begin september pleitten Van Mook en Spoor daarom voor een bezetting
van Yogjakarta en de uitschakeling van de Republiek, maar dit bleef onmogelijk vanwege de
internationale politieke druk en de oppositie van de PvdA binnen het kabinet.505
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Volgens Ambar Wulan varieerden de motieven van de coöperatieve politiemensen. Een deel
van hen hield eenvoudigweg vast aan hun positie of salaris. 506 De Algemene Politie nam een
pragmatische, buigzame houding aan tegenover dit personeel. Van der Poel greep bijvoorbeeld
onmiddellijk in wanneer de Daerahpolitie te laat dreigde te worden uitbetaald.507 De korpsen van
Polisi Negara in Nederlandse dienst telden volgens hem te veel lokale chefs, maar voorlopig besefte
hij dat het verstandig was de nieuwe korpsen niet tegen zich in het harnas te jagen en de
noodzakelijke reorganisatie uit te stellen. Een ander heikel punt vormde het vooroorlogse personeel
van wie hij niet kon vaststellen wat zijn opstelling tijdens de Japanse bezetting en bersiap-periode was
geweest. Uit pragmatische overwegingen handhaafde hij het personeel doorgaans.508 Andere
coöperatieve politieagenten waren volgens Ambar Wulan gaandeweg teleurgesteld geraakt door het
uitblijven van verdere steun van de Republiek. De achtergebleven beambten ontvingen immers geen
salaris meer om hun familie te onderhouden. Ook de bevolking in de bezette gebieden raakte
ontevreden over hun eigen situatie, de tactiek van de verschroeide aarde en het feit dat de
belangrijkste leiders ondertussen veilig naar evacuatiegebieden waren vertrokken.509
Het leven van de achtergebleven politiemensen was in ieder geval niet eenvoudig. Zij werden
aangemerkt als 'NICA-medewerkers', verloren hun Republikeinse inkomen en liepen het risico uit de
weg te worden geruimd. Vlak na Operatie Product kreeg de voormalige Polisi Negara al aanvallen te
verwerken. In de omgeving van Bondowoso werd bijvoorbeeld een politiepost overvallen en het
personeel ontvoerd, terwijl in Besuki de Polisi Negara een aanval van de TNI wist af te slaan.510 In
Probolinggo kwam de politie in actie om de orde te herstellen toen verzet uitbrak.511 Hoewel zeker
niet alle aanslagen in opdracht van de hogere militaire autoriteiten van de Republiek plaatsvonden,
was duidelijk dat de aanvallen op de politie dienden om het Nederlandse bestuur te ontwrichten. In
september 1947 werden in Malang bijvoorbeeld acht politiemensen in Malang ontvoerd, terwijl de
achtergebleven politie niet veel later van hun voormalige Republikeinse chef de opdracht ontving het
werk te staken.512
Terwijl de situatie in Oost-Java dus verre was rooskleurig was, interpreteerde Van der Plas de
ontwikkelingen op Madura als het bewijs dat de bevolking bij afwezigheid van Republikeinse pressie
tot samenwerking bereid was. Ondanks het internationaal opgelegde staakt-het-vuren zetten
Nederlandse troepen op 10 en 11 november 1947 hun actie voort door zonder enige weerstand geheel
Madura te bezetten. Van der Plas slaagde erin resident R.A.A. Tjakraningrat aan Nederland te binden.
Deze resident kreeg de leiding over het bestuur in afwachting van de oprichting van een zelfstandige
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deelstaat. Het Nederlandse BB en de Recomba hielden zich op de achtergrond en vervulden slechts
een coördinerende rol.513 Voor Tjakraningrat lag samenwerking voor de hand, omdat Madura geheel
was afgesneden van ieder contact met de Republiek.514 Er heerste op dat moment grote schaarste aan
kleding en voedsel.515 Aan de leden van de TNI werd een 'generaal pardon' verleend indien zij bereid
waren onmiddellijk te werken aan de 'wederopbouw' van Madura.516 Tot vreugde van Van der Plas
besloot het gehele politiecorps op één commissaris na te blijven, evenals het grootste deel van het BB.
Hij besloot de Nederlandse positie te consolideren door een opleiding van 'veiligheidsbataljons',
politie en een versnelde cursus voor bestuursambtenaren op te zetten.517 Hij berichtte dat de Madurese
bestuurders aandrongen op de 'trimoerti (drieëenheid) van militairen, 'pamong pradja'
[bestuursambtenaren] en politie'.518
Ondertussen slaagde de Recomba er ook in Oost-Java in het aantal bereidwillige
politiemensen te vergroten. Het Nederlandse bestuur organiseerde politiecursussen waarin volgens
Ambar Wulan voormalige leden van de Polisi Negara, voormalig TNI-militairen en zelfs oudbendeleden werden opgeleid. Zij kregen basale politiële training, maar ook onderricht in
vuurwapengebruik. Ook werden zij gekazerneerd. De voormalige Polisi Negara leden vormden vaak
de kandidaten voor het kader, terwijl een belangrijk gedeelte van de reguliere kandidaten vroeger deel
uitmaakte van de pro-Republikeinse strijdgroepen.519 Zo hadden de Nederlandse bestuurders in korte
tijd een aanzienlijke politiemacht gemobiliseerd: eind 1947 beschikte Van der Poel over ruim 2700
man in zijn ambtsgebied (de gebieden buiten de residentie Surabaya).520 Tegelijkertijd droeg de
civiele politie sporen van de haastige improvisatie en het bestuurlijke en militaire pragmatisme
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waarmee hij was opgebouwd. De Daerahpolitie bestond op dat moment slechts voor ongeveer twaalf
procent uit vooroorlogs politiepersoneel.521
De druk die op het onervaren politiepersoneel werd uitgeoefend, maakte dat de Nederlandse
autoriteiten niet altijd op hun Indonesische korpsen konden vertrouwen. Soms sneuvelden
Indonesische agenten door Nederlands vuur, waardoor spanningen ontstonden. Nadat een agent in
Jember door mariniers was doodgeschoten, weigerde het personeel bijvoorbeeld wachtdiensten te
vervullen. Van der Poel achtte een dergelijk ongeval echter minder schadelijk voor het moreel van de
politie dan Republikeinse aanslagen.522 Eind 1947 verslechterde de veiligheidssituatie. Aanslagen en
militaire confrontaties namen toe en militairen moesten in toenemende mate worden geconcentreerd,
waardoor de druk op de politie toenam, bestuursambtenaren vermoord werden en de Nederlanders
weinig inlichtingen meer verkregen. In oktober zette de Republiek opnieuw alle ambtenaren en
politiemensen in Malang onder druk om het werk te staken, ditmaal met meer succes. Er gingen
geruchten dat de regering in Yogjakarta toestemming had gegeven harde maatregelen te nemen tegen
collaborerende ambtenaren.523 Een verzetsbeweging hing plakkaten op met bedreigingen aan het adres
van de Algemene Politie.524
De Nederlandse autoriteiten zagen zich door deze ontwikkelingen genoodzaakt de politie te
concentreren. Slechts door de oprichting van politieposten versterkt met enkele militairen, die bij
gebrek aan kader ook leidinggaven, kon het bestuur op veel plaatsen veilig worden gesteld.525 Na een
periode van aanslagen stationeerden zij de politie in Probolinggo in de nabijheid van militairen.526 In
de omgeving van Mojokerto trokken zij eveneens een aantal politieposten worden terug, nadat een
post vier aanvallen had afgeslagen. Nergens was de veiligheid van het personeel echter volledig
gegarandeerd: zelfs in de stad Mojokerto werden eind december 1947 mantri-politiemensen
vermoord.527
De voortdurende dreiging prikkelde sommige politieafdelingen om een dubbelrol te spelen en
vijanden niet aan te geven. Volgens de recherchedienst van de Algemene Politie speelde bij sommige
pro-Republikeinse strijdgroepen in Banyuwangi de angst om door de politie aangegeven te worden bij
de Nederlandse autoriteiten een rol bij represaillemaatregelen.528 In dezelfde omgeving probeerde een
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lokale bende tot een vergelijk te komen met het politiekorps.529 Nadat in Purwosari vier agenten met
bewapening waren verdwenen, concludeerde Van der Poel dat de politie zich in afgelegen plaatsen
alleen kon handhaven door met 'de extremisten te heulen'.530
Andere politiefunctionarissen waren eenvoudigweg in Republikeinse dienst gebleven en
pleegden heimelijk verzet. Een Republikeinse politiecommandant uit de omgeving van Lumajang
stelde bijvoorbeeld in het geheim rapporten op voor de Polisi Negara over de situatie in Nederlands
gebied.531 In Kraksaan vermoorde een politie-inspecteur een assistent-wedono in Nederlandse
dienst.532 Ook in Jember nam de Polisi Negara volgens de Mariniersbrigade actief deel aan
Republikeins verzet en gold als 'paard van Troje', waardoor het hele gebied als 'de facto' Republikeins
moest worden beschouwd. Jember werd gezien als de 'kruitkamer' die 'de gehele Oosthoek tot
explosie aan het brengen' was.533 In de omgeving van Malang was de illegale Republikeinse
'hulppolitie' Banser Pulang Djiwa (BPD) actief. Deze organisatie telde negenhonderd leden die zowel
in Republikeins als Nederlands gebied optraden. De BPD wierf onder meer voormalige geïnterneerde
criminelen en telde verschillende vertegenwoordigers van onofficiële strijdgroepen en criminele
bendes.534
Alle Nederlandse instanties wantrouwden en controleerden coöperatieve oud-Republikeinen
veelvuldig.535 Volgens een Nederlandse hoofdcommissaris vormde de Polisi Negara een 'vrij corrupte,
ongedisciplineerde, immobiele, ongeoefende en practisch onbewapende soort burgerwacht', die was
'gerekruteerd uit de personeelsoverschotten van de TNI en Polisi Tentara'.536 Verschillende oudpolitiemensen werden in verband gebracht met Republikeins schaduwbesturen in Besuki en Jember.537
Nadat de ambtenaren in Banyuwangi eind augustus 1947 het werk hadden neergelegd, bleek na
onderzoek dat binnen het politiekorps nog steeds Republikeinse propaganda werd gevoerd.538 De
NEFIS rapporteerde dat alleen al in de maand december 1947 in Oost-Java een politiepost in
Pandakan deserteerde, de politie in Sukorejo staakte, twee agenten van het korps in Probolinggo
onbetrouwbaar bleken wegens samenwerking met een bende en in Bondowoso het halve politiekorps
gearresteerd moest worden.539 Het hoofd van de afdeling Politieke Zaken van het leger drong naar
529
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aanleiding van deze berichten aan op 'diepergaand betrouwbaarheidsonderzoek'.540 In februari 1948
kwam aan het licht dat de Republiek probeerde politierekruten in te schuiven bij het opleidingsdepot
in Jember. Eerder ontdekte de Nederlandse politieleiding al een complot om het instructiepersoneel
aan te vallen waarbij een posthuiscommandant en twee rekruten betrokken bleken te zijn.541
Op het moment dat een verdere escalatie van de guerrillastrijd dreigde en de politie steeds
verder onder druk kwam te staan, kwamen de Republikeins-Nederlandse onderhandelingen juist in
een stroomversnelling en boden uitzicht op een verbetering van de veiligheidssituatie. Het
diplomatieke overleg was al maanden onderweg en stond onder toezicht van de internationale
gemeenschap. In navolging van de resolutie van de Veiligheidsraad van 1 augustus 1947 moesten
beide partijen voorstellen voorleggen aan een arbitragecommissie. Deze 'Commissie van Goede
Diensten' (CGD) was samengesteld uit Amerikaanse, Belgische en Australische vertegenwoordigers
en diende een politiek akkoord te bewerkstelligen.542 Op 17 januari 1948 kwam op het Amerikaanse
marineschip de USS Renville een nieuw akkoord tot stand, waarin de Republiek beloofde de TNI
terug te trekken achter de Van Mook-lijnen. Als tegenvoorwaarde zouden binnen een jaar in de nieuw
veroverde gebieden waar Nederland de oprichting van deelstaten had bevorderd plebiscieten
gehouden worden over een terugkeer naar de Republiek. Voor de rest bleven de belangrijkste
hoofdlijnen van het Linggarjati-akkoord overeind: na een interim-periode zou het gezag worden
overdragen aan de onafhankelijke Verenigde Staten van Indonesië binnen het verband van een
Nederlands-Indonesische Unie.543
Na het Renville-akkoord verbeterde de veiligheidssituatie tijdelijk, omdat de TNI de
afspraken naleefde en zo'n 35.000 geïnfiltreerde soldaten terugtrok uit de door Nederland bezette
gebieden. Voor het Republikeinse leger bood deze adempauze op lange termijn belangrijke
voordelen: het ongestructureerde revolutionaire leger kon worden gesaneerd en geprofessionaliseerd
('rationalisasi'). Generaal Nasution, het brein achter de Republikeinse guerrillatactieken, kreeg als
Kepala Staf Operatif een belangrijker rol binnen het leger.544 Ook voor de Nederlandse autoriteiten
luidde het akkoord een periode in van geleidelijke consolidatie van het bestuur en politie. Na februari
trad een verbetering op in het functioneren van de politie, die doorzette in april toen op grotere schaal
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wapens beschikbaar kwamen. Geleidelijk slaagde Van der Plas erin alle bestuursposten onder
politiebewaking te plaatsen, waarna Oost-Java volgens de Recomba effectief bestuurd kon worden. In
de residenties Besuki, Probolinggo en Pasuruan was de politie van grote waarde in de strijd tegen het
bendewezen.545 In mei 1948 was Van der Plas tevreden over de 'in het algemeen meer herstelde orde
en veiligheid'.546 Alleen de omgeving van Jember bleef onrustig, maar ook daar kalmeerde de situatie
midden februari.547 De Indonesische politiemensen leefden hier noodgedwongen met hun gezinnen in
kazernes.548
Het bestand bood echter onvoldoende waarborgen tegen geleidelijk herinfiltratie. De
veiligheid van het Nederlandse gezag in Oost-Java bleef daarom afhankelijk van het broze
onderhandelingsproces. Bovendien bleven strijdgroepen die niet aan de TNI gebonden waren gewoon
actief. Hoewel de opbouw van de politie 'zoo krachtig mogelijk' ter hand was genomen, concludeerde
Van Mook in april 1948 dat zij nog lang niet voorbereid was om de taken van het leger over te
nemen.549 Ondanks de internationale arbitrage en het Renville-bestand konden de verschillen tussen
Nederland en de Republiek uiteindelijk niet overbrugd worden. Het nieuwe akkoord had de
Republikeinse politiek opnieuw verdeeld. Sjarifuddin verloor binnen enkele dagen veel steun en was
op 23 januari 1948 gedwongen zijn ontslag in te dienen. Soekarno besloot een presidentieel kabinet
aan te stellen onder leiding van Hatta waarin de linkervleugel van de Republikeinse politiek
buitenspel stond.550 Toen in mei de onderhandelingen vastliepen, raakten Van Mook en Van
Vredenburgh overtuigd van het nut van een tweede offensief, waarbij de Republiek geheel van Java
verdreven zou worden.551
De politieke impasse had grote gevolgen voor de veiligheidssituatie: terwijl in de periode juliaugustus de politieke impasse voortduurde, namen de infiltratiepogingen en onveiligheid opnieuw
enorm toe. De grondoorzaak van deze onveiligheid was volgens ambtenaren de ontoereikendheid van
het politieapparaat.552 In juni was de veiligheidssituatie nog overwegend gunstig, maar nam het aantal
infiltraties en aanslagen in sommige gebieden alweer toe. Samenwerking tussen politieposten en
militaire patrouilles hield het Nederlandse gezag op veel plaatsen in Oost-Java overeind.553 In
september en oktober 1948 werd een politiepost in de omgeving van Malang meerdere malen
aangevallen door een bende met automatische wapens en handgranaten.554 De aanslagen gingen
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gepaard met intimidatiecampagnes. In de omgeving van Malang verspreidden Republikeinse groepen
pamfletten waarin represaillemaatregelen werden aangekondigd, primair gericht tegen de 'toean-toean
Polisi' (heren van het politiekorps).555 De onveiligheid nam ook elders toe. Troepencommandant Baay
adviseerde in september de politie te concentreren in "kleine bentengs". Van der Plas paste deze
maatregel echter alleen toe bij de meest bedreigde politieposten uit angst voor gezichtsverlies van het
Nederlands gezag.556
Terwijl in de door Nederland bezette gebieden de gewelddadige confrontaties weer in aantal
toenamen, voltrok zich op Republikeins grondgebied in de periode september-november 1948 een
opstand die volgens Harry Poeze het karakter van een 'burgeroorlog' benaderde. Nadat het
socialistische Front Demokrasi Rakyat (FDR) zich achter de communistische leider Muso had
geschaard, braken achtereenvolgens in Surakarta en de omgeving van Madiun gevechten uit tussen
opstandige legeronderdelen en Nasutions Siliwangi-divisie.557 Minister Sassen van Overzeese
Gebiedsdelen en minister Stikker van Buitenlandse Zaken probeerden nog Nederlands-Republikeinse
samenwerking te bewerkstelligen tegen de communistische opstand, maar Hatta wees dit plan
onmiddellijk af. Recomba Widjojoatmodjo betwijfelde bovendien of de Nederlandse troepen en
politiemensen nog wel bereid waren tot samenwerking na alle Republikeinse infiltratiepogingen.558
Het civiele gezag in de Republikeinse gebieden in Oost-Java was ernstig verzwakt: volgens Hatta was
in Madiun het Republikeinse politiekorps 'practisch uitgeroeid'.559
Het neerslaan van de opstand verstevigde het internationale prestige van de Republiek. De
Amerikanen waren voor de Madiun-opstand al langzaam tot de overtuiging gekomen dat het van
belang was de regering Hatta te ondersteunen om het gevaar van een communistische opstand te
smoren.560 Het Republikeinse optreden tegen het FDR bevestigde dit inzicht alleen maar.561 Ondanks
de toegenomen internationale gaf Nederland op de belangrijkste punten niet toe.562 Aan Nederlandse
zijde wonnen de voorstanders van een harde lijn het pleit. Met het aantreden van het kabinet-Drees in
juli 1948 vonden er belangrijke conservatieve personeelswijzigingen plaats: Van Mook moest het veld
ruimen voor Louis Beel (KVP), terwijl Sassen (eveneens KVP) het roer overnam op het Ministerie
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van Overzeese Gebiedsdelen.563 Uiteindelijk trad Beel pas op 4 november aan als 'hoge
vertegenwoordiger van de Kroon' (HVK). Hij liet zich makkelijk overtuigen door de voorstanders van
een tweede militair offensief, waaronder Spoor.564 Op 19 december kreeg de legercommandant
toestemming om 'Operatie Kraai' in te zetten, een militair offensief dat ditmaal als primair doel de
uitschakeling van het hart van de Republiek had: Yogjakarta.565 Tijdens de tweede 'politionele actie'
waren de aanvallen op Nederlandsgezinde bestuurders en politiemensen het hevigst.566
Op dat moment beschikten de Nederlandse autoriteiten al over een aanzienlijk
politieapparaat: in geheel Indonesië omvatte het 35.192 man, bijna 15 duizend man meer dan voor de
oorlog – een toename van 72%. Ook ten opzichte van het personeelsbestand van een jaar eerder
(15.750 man) was de politie meer dan verdubbeld. Dit kwam vrijwel geheel door de ontwikkeling van
de Daerahpolitie, die op 1 januari 1949 18.345 man sterk was.567 De legertop schatte in november dat
de 'politie-sterkte' nog aanzienlijk zou oplopen tot 50 à 60 duizend man.568 Desondanks bleek dit
onvoldoende om Nederlandsgezinde bestuurders te beschermen. In aanloop naar de tweede militaire
actie nam het aantal moorden en ontvoeringen van Indonesische bestuurders een vlucht. Ambar
Wulan constateerde dat Indonesische politiemensen en desawachten in Nederlandse dienst in NEFISrapporten de voornaamste categorie slachtoffers van criminele bendes vormden.569 Bestuursverslagen
vermeldden dat de kans op represailles ertoe bijdroeg dat veel bestuurders hun taak niet of maar
gedeeltelijk vervulden. Zijlmans benadrukte tegelijkertijd dat de schrikbarende stijging van het aantal
aanslagen op ambtenaren moet worden afgezet tegen het feit dat op dat moment al 22.000 Indonesiërs
in dienst van het Nederlandse gouvernement waren.570 Voor de politie gold eveneens dat rekening
moet worden gehouden met het feit dat de aanslagen uiteindelijk maar een beperkt deel van het
personeel rechtstreeks trof.
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IV.II Politieke doelstellingen: de Nederlandse uitwerking van Linggarjati zonder de
Republiek
Het politiebeleid was voor de Nederlandse politiek van cruciaal belang om de legitimiteit en de
oprechtheid van de Nederlandse plannen voor een geleidelijke dekolonisatie aan te tonen. Nederland
betoogde tegenover de CGD namelijk dat de Nederlandse troepen zich zouden terugtrekken zodra een
'volkomen betrouwbare en voldoende krachtige politiemacht hun plaats kan innemen'.571 De
Nederlandse regering stelde op 12 augustus 1947 dat 'het verder herstel van rust en orde, onmisbaar
voor de veiligheid van persoon en goed, voor de verzekering van de fundamentele menselijke rechten
en vrijheden, voor economische weberopbouw, voor Indonesische deelneming aan de
wereldhuishouding en voor de vestiging, van de nieuwe rechtsorde' afhingen van een 'deugdelijk
politie-apparaat'. 572 Ook ten overstaan van de internationale gemeenschap en de Tweede Kamer
benadrukte de regering in september dat de beperkte militaire actie de uitvoering van Linggarjati ten
doel had, waarbij 'de zorg voor orde en veiligheid' zou worden 'opgedragen aan een gemengd,
voornamelijk Indonesisch politie-apparaat'.573 De Daerahpolitie kwam echter nauwelijks voor in de
beleidsplannen; het was de voortzetting van het 'gendarmerieplan' dat in de staatkundige
toekomstplannen de hoogste prioriteit kreeg, naast de verhouding tussen de deelstaten en de federale
regering binnen het veiligheidsbeleid.
De onderhandelingen met de Republiek over politiesamenwerking liepen al snel uit op een
herhaling van zetten. De enige concrete afspraken hadden betrekking op de gedemilitariseerde
grensbewaking. De eis van de Veiligheidsraad om de troepen terug te trekken tot de oude
demarcatielijnen kon volgens Jonkman pas voltrokken worden 'na de instelling van een behoorlijk
politiecorps'.574 Anders zou Nederland de bevolking in de steek laten. Nederland diende op 10
november 1947 al een voorstel in waarbij een strook van vier kilometer rond de demarcatielijnen
beschermd zouden worden door 'wederzijdse' politiepatrouilles.575 Nederland vertrouwde deze taak
niet toe aan de grotendeels uit Indonesiërs bestaande civiele politie, maar aan Nederlandse militairen
die onder 'civiele controle' stonden.576 Het resultaat was eerder een militaire bufferzone dan een
veilige omgeving onder civiel bestuur.
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De Nederlandse voorstellen voor de toekomstige politieorganisatie kenden nauwelijks
wijzigingen ten opzichte van de eisen aan de vooravond van het militair offensief. Zij sloten aan bij
het streven naar een federale staat en een geleidelijke dekolonisatie op Nederlandse voorwaarden.
A.H.C. Gieben, de directeur van Justitie, benadrukte dat een 'modern leger' zich geheel moest
toeleggen op de landsverdediging en de politie geheel op eigen benen moest kunnen staan.577 Dit gold
niet alleen omdat een einde moest komen aan de koloniale politierol van het leger, maar ook omdat
het leger grotendeels uit (dienstplichtige) 'militietroepen' zou bestaan die ongeschikt waren om tegen
de eigen bevolking op te treden.578 Verder stelde de Nederlandse delegatie voor de autoriteit over de
politiekorpsen zoveel mogelijk bij de deelstaten neer te leggen, hoewel wel overal dezelfde
organisatiestructuren gehanteerd moesten worden. Alleen politietaken waarbij samenwerking en
eenduidige regelgeving onvermijdelijk waren – zoals de algemene recherche – werden op federaal
niveau ondergebracht bij een procureur-generaal van de VSI.579
Beide partijen wantrouwden elkaar en wisten dat het onmogelijk was politieke plannen om te
zetten in praktisch beleid wanneer de tactische overwegingen van militaire commandanten en de
veiligheidsoverwegingen van bestuurders dit niet toestonden. Zij weigerden de regie uit handen te
geven. Het grootste obstakel in de onderhandelingen was de politiek onmogelijk eis van Nederland de
TNI met onmiddellijke ingang op te heffen. Alleen na een selectieprocedure met Nederlandse
inmenging, konden eventueel TNI-militairen in de bataljons van het toekomstige federale leger
worden opgenomen. Een ander segment kon eventueel in de politie en gendarmerie-organisatie
opgaan. 580 Het 'voorlopige federale leger' diende de federale interim-regering 'eigen gezagsmiddelen'
Vredenburch aan vertegenwoordiger CGD bij de bestandsbesprekingen Abbey, 20-12-1947, NIB, XII, 272-273;
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te verschaffen, waardoor de zeggenschap van de Republiek als deelstaat over de binnenlandse
veiligheid minimaal was. Tot ergernis van de Republikeinse delegatie, eiste Nederland bovendien dat
de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon (HVK), die in de plaats zou treden van de gouverneurgeneraal, voorlopig het oppergezag over het federale leger zou behouden.581 Ondanks de beoogde
zelfstandige rol van de interim-regering, maakte Van Mook voor het federale leger een uitzondering:
over de troepen wilde hij supervisie behouden.582
Dit betekende dat de Republiek in feite zijn leger moest opgeven en er maar op moest
vertrouwen dat Nederland alle afspraken nakwam. Dit was alleen al onhaalbaar vanwege de machtige
positie van de TNI binnen de Republiek. De militaire adviseurs van de CGD beseften dat de
Nederlandse eisen vanwege het overwicht van de TNI binnen het Republikeinse kamp 'genoeg zou
zijn om een impasse te creëren binnen de Nederlands-Republikeinse onderhandelingen'.583 De
Republiek deed eind november 1948 nog het voorstel de Bijzondere Politie ter compensatie als
deelstatelijk orgaan te behouden, waarbinnen TNI-personeel zou worden opgenomen.584 Ondanks de
Amerikaanse zorgen was Nederland echter niet genegen water bij de wijn te doen. Opnieuw strandde
een vreedzame afhandeling op het verzet van de voorstanders van confrontatiepolitiek aan beide
zijden, waarbij met name de onbuigzaamheid van de conservatieve krachten binnen de Nederlandse
regering de positie van gematigde Republikeinen voortdurend ondermijnde.
Omdat Nederland "Linggarjati" naar eigen inzicht interpreteerde zonder tussenkomst van de
Republiek, brachten de Nederlandse autoriteiten nu belangrijke staatkundige wijzigingen tot stand in
de nieuw bezette gebieden. Van Mook probeerde de rol van de Republiek binnen de toekomstige VSI
te minimaliseren. Terwijl hij in de Grote Oost en Borneo eerder al inzette op omvangrijke,
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zelfstandige deelstaten, probeerde hij nu op Java en Sumatra eveneens zelfstandige negara's te stichten
om de Republiek te isoleren en de bevolking een alternatief voor te schotelen. 585 Anders dan tijdens
de onderhandelingsfase voorafgaand aan het militair offensief, botsten de politieke toekomstplannen
niet langer met de acute belangen van Nederlandse militairen en bestuurders. Plaatselijke bestuurders
wilden bovenal kunnen aantonen dat zij coöperatieve politiemensen en ambtenaren permanente
bescherming konden bieden en samen heulen met de Republiek geen zin had. Het leek nu hoogst
onzeker of de Daerahpolitie ooit zou overgaan naar de Republiek. Begin juni 1948 overwoog Van
Mook zelfs om zijn federalistische dekolonisatie door te zetten met een nieuw militair offensief,
"desnoods met elimineering van de Republiek".586
De door Nederland opgetuigde deelstaten dienden in de toekomst gedragen te worden door
Indonesische veiligheidsorganisaties. Hoewel de Nederlanders de term 'gendarmerie' schrapten,
gingen zij zonder de Republiek door met hun plannen voor een mobiele politie met slagkracht die bij
ordeverstoringen kon optreden.587 Idenburg besprak al op 18 september 1947 met alle Recomba's over
de noodzaak een Indonesisch elitekorps te vormen dat op termijn het leger kon aflossen.588 In het
uiteindelijke voorstel van september 1948 werd de naam van de gendarmerie gewijzigd in 'Bijzondere
Politie' (Polisi Istimewa), ook wel aangeduid als 'politie met slagkracht'. Het was in essentie een
mobiel militair korps, dat van 'offensieve lichte automatische en semi-automatische wapens' was
voorzien en in compagnieën en pelotons optrad. De Bijzondere Politie kreeg een militaire opleiding
en werd in kazernes gehuisvest. De taken van de Bijzondere Politie waren zowel repressief (het
bijstaan van de Daerahpolitie bij ernstige ordeverstoringen) als preventief ('het patrouilleren voor
machtsvertoon'). De BP vervulde dus de vooroorlogse politierol van het KNIL, maar ressorteerde
binnen het nieuwe staatsbestel onder Binnenlandse Zaken.589
De Bijzondere Politie kreeg een hogere prioriteit dan de civiele politie en genoot meer
prestige. Als "keurkorps" moest het personeel aan hogere eisen voldoen, vooral op militair gebied.
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Alleen kandidaten uit de KL/KNIL, de haastig opgezette Indonesische 'veiligheidsbataljons' en de
politieorganisaties kwamen voorlopig in aanmerking voor een opleiding voor het kaderpersoneel.590
De federale overheid bepaalde de sterkte per deelstaat de uitrusting en bewapening van deze politie en
verzorgde de opleiding in Cimahi. Indien een deelstaat niet voldoende personeel kon vinden binnen
het eigen territoir, konden Javanen worden gerekruteerd. Evenals tijdens de uitwerking van het
Linggarjati-akkoord gaf Spoor de oprichting van de Bijzondere Politie als binnenlands
veiligheidsapparaat prioriteit boven de ontwikkeling van het leger. Zonder stabiele veiligheidssituatie
was het namelijk onmogelijk middelen vrij te maken voor de opleiding van militairen.591
Spoor en Van Mook hadden het idee van een krachtige 'moderne' VSI niet geheel losgelaten
en zetten niet al hun kaarten op de deelstaten op Java. Bij het bepalen van de organisatiestructuur van
de Polisi Istimewa prevaleerde militaire doelmatigheid namelijk uiteindelijk boven politiekbestuurlijke overwegingen. In afwijking van zijn eerdere plannen, pleitte Spoor in oktober 1948 voor
een federatieve organisatie, beheer en administratie over de Bijzondere Politie.592 Hij liet zich
tegenover de regering ontvallen dat hij eigenlijk de Bijzondere Politie bij het leger wilde voegen.593
Klaarblijkelijk vertrouwde de legercommandant er in dit stadium op dat Nederland ook bij een sterke
federale overheid de Republiek onder de duim kon houden. Ook Van Mook vond dat de Bijzondere
Politie weliswaar ter beschikking van de deelstaten moest staan, maar uiteindelijk een 'federale
organisatie' moest zijn om coördinatie mogelijk te maken.594 Hij voelde niks voor 'negaralegers' en
noemde opnieuw de Constabulary van de Filippijnen als voorbeeld voor de toekomstige federale
politie met slagkracht.595
Deze federale taken organisatiestructuur vormde een bittere pil voor de deelstaten op Java en
Sumatra.596 Felderhof vreesde dat de bijzondere politiekorpsen zo 'een gevaarlijk wapen' zou blijken
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te zijn 'in handen van de Republiek', temeer omdat het personeel vanwege de
rekruteringsmogelijkheden noodgedwongen voornamelijk uit Javanen bestond. In plaats daarvan
wilde hij dat de Politie Negara – de toekomstige Algemene Politie en Daerahpolitie – voldoende werd
uitgerust voor zowel handhaving als herstel van 'orde en rust'.597 Ook Van der Wal (directeur BB)
vreesde dat de Republiek te machtig zou worden wanneer de Bijzondere Politie een federaal
instrument zou worden.598 De belangen van het bestuur lagen dus juist bij een meer deelstatelijke
opzet van de Polisi Isitimewa, die meer aansloot bij het gefragmenteerde, flexibele karakter van de
oude koloniale politie.
De wens van de hoogste politieke autoriteiten om de politieorganisaties te coördineren,
stroomlijnen en centraliseren spreekt ook uit de oprichting van het Directoraat voor de Binnenlandse
Veiligheid. Dit overlegorgaan was voor het militair offensief onderdeel geweest van de Nederlandse
diplomatieke voorstellen, maar kwam nu tot stand zonder medewerking van de Republiek. Spoor
diende op 18 november 1947 een ontwerp in voor het DBV, waarin voorlopig hijzelf, de directeur van
het BB en de procureur-generaal zitting hadden. Het directoraat zou in feite de coördinerende leiding
en algemene instructies voor de politie en 'veiligheidsbataljons' verschaffen zolang deze nog in
opbouw waren.599 In februari werd het DBV in geamendeerde vorm officieel opgenomen in de
'voorlopige federale regering'. Kolonel Soeria Santoso werd benoemd tot staatssecretaris van
Binnenlandse Veiligheid. Het Hoofd van de Algemene Politie kreeg eveneens een plaats binnen het
Directoraat. Bij de totstandkoming van het DBV was bepaald dat de civiele politie in de toekomst
moest terugkeren bij het 'Departement van Binnenlandse Zaken' (de nieuw naam voor het
Binnenlands Bestuur). 600
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IV.III De politie als bestuurlijk vraagstuk: de Daerahpolitie en Van der Plas'
negara's

De sleutelfiguur binnen dit regionale bestuur was Ch. O. van der Plas, oud-gouverneur van Oost-Java,
die vanaf 14 augustus 1947 als Recomba de hoogste bestuurlijke autoriteit in Oost-Java en Madura
was.601 Deze adviseur voor Islamitische Zaken bij het kabinet van Van Mook was in Australië
directeur van het BB geweest en had vervolgens een vooraanstaande rol gespeeld in de
onderhandelingen met de Britten. Vanwege zijn solistische optreden werd hij zowel door de koloniale
hardliners als de Republikeinse nationalisten gehaat.602 Van der Plas geloofde vurig dat Nederland
erin zou slagen de bevolking te winnen voor een toekomst los van de Republiek. Hij zocht hiervoor
aansluiting bij de pangreh praja, maar had vooral grote verwachtingen over samenwerking met de
godsdienstige groepen van Oost-Java.603 Hij was ervan overtuigd dat hij de behoudende ulama's op
den duur voor het Nederlandse standpunt kon winnen.604 Voor de Recomba diende de politie één
hoofddoel: het herstel van het Indonesisch BB. Hiervoor was een eerste stap het plaatsen 'krachtige
politieposten'. Vervolgens diende zo snel mogelijk de recherche hersteld te worden om de
'ondergrondse actie en terreur' aan te pakken.605
Van der Plas' voornaamste opdracht was de totstandkoming van de door Van Mook gewenste
deelstaten. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling Madura en Oost-Java tot één negara samen te
voegen om meer weerstand te kunnen bieden tegen de Republiek. Bovendien was een groot deel van
de bevolking van Oost-Java Madurees.606 Slechts omdat zich in de persoon van R.A.A. Tjakraningrat,
de resident van Madura, een geschikte kandidaat aandiende om op korte termijn als Wali Negara
(staatshoofd) een deelstaat op Madura te leiden, kwamen uiteindelijk twee afzonderlijke deelstaten tot
stand.607 Nadat Van der Plas op 23 januari 1948 met succes een volksraadpleging over afscheiding van
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de Republiek had georganiseerd, werd de Negara Madura op 20 februari 1948 officieel opgericht.
Hoewel een 'voorlopige raad' gekozen moest worden om een grondwet samen te stellen, veranderde er
in de praktijk voorlopig weinig en bleef Tjakraningrat als ondergeschikte van de Recomba zijn taken
als resident vervullen, terwijl Van der Plas eindverantwoordelijk bleef voor het lokale bestuur.
Democratische hervormingen bleven uit. 608
In Oost-Java ging Van der Plas nog voorzichtiger te werk. De Negara Djawa Timur kwam
uiteindelijk pas op 26 november 1948 tot stand. De Recomba vermeed het houden van een plebisciet
door de beslissing tot afscheiding van de Republiek over te laten aan een conferentie van indirect
gekozen representanten van de vooroorlogse 'regenschapsraden'. Er veranderde weinig aan de
vooroorlogse situatie en de regent bleef de sleutelrol vervullen binnen het lokale bestuur en behield
zijn autoriteit over de plaatselijke Daerahpolitie. Pas vanaf september 1949 zou het staatsbestel van
"Jawa Timur" daadwerkelijk met verantwoordelijkheden belast worden.609 De deelstaat droeg evenals
de Negara Madura duidelijk het stempel van het oude BB. Van der Plas was desondanks in september
1948 zeer tevreden over de in zijn ogen bijzonder democratische verkiezingen die 'raden van goed
gehalte, verantwoordelijkheidsbesef en wars van agitatie' hadden opgeleverd.610
De Nederlandse autoriteiten bemoeiden zich met het politiek leven in Oost-Java. Zij
stimuleerden bijvoorbeeld de activiteiten van de federalistische Persatuan Rakyat Jawa Timur (PRDT,
Volksunie Oost-Java) die hoofdzakelijk in de residentie Surabaya actief was.611 Het onderhoofd van
de regeringsvoorlichtingsdienst W.A. Goudoever erkende dat bestuursambtenaren de neiging hadden
verkiezingen te beïnvloeden. De verkiezingen van de regentschapsraden in Oost-Java hadden in zijn
ogen een 'abnormaal hoog percentage ja-broers' opgeleverd, die in hun voorstellen eenvoudigweg de
wensen van Van der Plas anticipeerden en persoonlijke ambities nastreefden.612 De civiele politie
speelde een belangrijke rol in het onderdrukken van ongewenste politieke activiteit. Een PRDT-
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spreker die in Besuki een pro-Republikeinse toespraak hield, werd onmiddellijk ondervraagd en
gecorrigeerd door de recherche van de Algemene Politie.613
Het karakter van de deelstaten sloot dus vrij nauw aan bij de vooroorlogse koloniale
bestuurlijke verhoudingen en vormde zo een wel heel sterk verwaterde versie van de ambitieuze
geleidelijke dekolonisatieplannen die de hogere politieke autoriteiten op papier nastreefden. De rol die
Van der Plas hierin zelf speelde kan moeilijk worden ontkend.614 Het beleid reflecteert echter
eveneens het bestuurlijke pragmatisme dat ook in het politiebeleid naar voren komt. Omdat
bestuursambtenaren vanwege het wankele Nederlandse gezag hun Indonesische bondgenoten niet
langer voor het uitkiezen hadden, zagen zij zich genoodzaakt te improviseren en terug te grijpen op
hun oude routines. Van der Poel schatte bijvoorbeeld in dat met slimme maatregelen ('een beetje
verwennen, o.a. met textiel, voorlopig geen belasting heffen') de bevolking wel te paaien was voor de
nieuwe deelstaat.615 De Daerahpolitie was als meest zichtbare schakel in het Nederlandse
veiligheidssysteem van groot belang voor bestuurders, omdat zij hiermee dachten het vertrouwen van
de bevolking terug te winnen. De 'opvallend sterke BB-inslag' van de verkiezingen in Oost-Java weet
Van Goudoever bijvoorbeeld pas secundair aan de 'hand van een ijverig BB-man' hier en daar.
Uiteindelijk de keuze van de bevolking voor 'de persoon en de instantie die veiligheid en een
verzekerd bestaan garandeert' doorslaggevend, hetgeen in zijn ogen resulteerde in steun voor het BB,
in samenwerking met de politie en het leger.616
De Daerahpolitie was dus van fundamenteel belang voor de bescherming en consolidering
van het lokale bestuur. Hoewel in heel Oost-Java nog altijd slechts achttien BB-ambtenaren aanwezig
waren, konden in alle regentschappen en residenties assistent-residenten, controleurs en residenten
geplaatst worden.617 Net zoals de voormalige Polisi Negarakorpsen de mogelijkheid kregen in functie
te blijven, probeerden de Nederlandse autoriteiten zoveel mogelijk (voormalige) Republikeinse
bestuurders te overtuigen mee te werken. Omdat het onmogelijk was vaste voorschriften op te stellen,
kreeg de Recomba de mogelijkheid flexibel om te gaan met Republikeinse bestuurders. Ambtenaren
konden in 'Algemene Overheidsdienst' treden in plaats van Nederlands-Indische dienst of als adviseur
of 'pemimpin' (leider) doorwerken. Dit beleid leverde volgens Zijlmans sterk wisselende resultaten
op. Volgens hem stelden 'de meest bekwamen' doorgaans de meeste eisen en weigerden zij formeel
afstand te doen van de Republiek. Veel hing af van de houding die de plaatselijke regent aannam,
613
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maar het belangrijkste was de garantie van veiligheid. Wanneer 'zuiveringen' hadden plaatsgevonden
in de omgeving, waren de plaatselijke ambtenaren eerder geneigd samen te werken.618
De Nederlandse autoriteiten hanteerden dreigementen en allerlei pressiemiddelen om
weigerachtige bestuurders aan te pakken. Van Mook bepaalde op 11 augustus 1947 dat de Recomba's
Republikeinse ambtenaren voor het blok moest stellen: zij konden hun werk voortzetten, of vrijwillig
vertrekken.619 Eind augustus mochten zij zelfs worden uitgezet indien zij 'rechtstreeks of indirect de
orde verstoren'.620 Op 4 augustus 1947 probeerden Recomba Hunger, kolonel G.J. van der Meulen en
resident Van Wilgenburg druk uit te oefenen op de Republikeinse resident Soejadi en het plaatselijke
bestuur in Malang om weer aan het werk te gaan. Zij beweerden dat de Republikeinse regering al was
vervangen door een interim-regering. Het Nederlandse bestuur probeerde de plaatselijke bevolking
tegelijkertijd zo ver te krijgen desawachten te vormen en stuurde kleding en andere benodigdheden.621
De Republikeinse politie in Blitar rapporteerde daarnaast Nederlandse gewelddadigheden tegen de
bevolking gedurende de eerste drie maanden in diverse plaatsen in Oost-Java.622
Het Nederlandse BB probeerde het Indonesische bestuur zoveel mogelijk intact te laten. In
Oost-Java moesten zij op belangrijke plaatsen als Mojokerto, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Jember,
Banyuwangi en Sumenep de regenten desondanks vervangen, omdat deze zelf ontslag namen of
geassocieerd werden met de Republiek. In oktober verlieten vrijwel alle Indonesische bestuurders en
politiemensen Mojokerto. Van der Plas zette een deel van het ambtenarenkorps naar Republikeins
gebied uit, terwijl regent Soekandar in Surabaya gedetineerd werd.623 In Besuki bleek resident
Soerjadi betrokken te zijn bij de plaatselijke guerrillabeweging. Hij werd in Surabaya geïnterneerd.624
Ook in Malang werd het gehele Republikeinse bestuursapparaat vervangen, maar keerden oudbestuurders in de loop van november voorzichtig weer terug. In Bondowoso en Jember hadden
politieke partijen en de Republikeinse Badan Eksekoetip (uitvoerende raad) aanvankelijk de
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overhand.625 In Jember bleek in oktober dat de Regent in het geheim verzet pleegde. Hij werd hierop
gearresteerd en in Sidoarjo geïsoleerd. 626 In november was het gehele BB in Kalisat verdwenen.627
De ontwrichting van het bestuur was een belangrijk doel van de Republikeinse guerrillastrijd.
Ook de Republiek zette de ambtenaren sterk onder druk: er gold een samenwerkingsverbod, middels
propaganda werden achtergeblevenen aangezet tot sabotage en coöperatieve ambtenaren werden in
sommige gevallen ontvoerd of vermoord. Waar het Binnenlands Bestuur geen oude krachten kon
inschakelen, rekruteerde het BB noodgedwongen nieuwe ambtenaren uit de bevolking, het liefst
'vooraanstaande figuren'.628 Veel functies bleven vacant, of werden opgedragen aan onervaren, nieuwe
krachten, die niet door de bevolking gerespecteerd werden.629Achtergebleven niet-coöperatieve
politiemensen en bestuurders leverden volgens Schols in Jember, Bondowoso en Besoeki problemen
op, omdat zij vanwege hun aanzien niet zomaar opzijgeschoven konden worden. Soms was uitzetting
van pro-Republikeinse ambtenaren geboden, omdat anders nieuwe kandidaten niet durfden aan te
treden.630 Het Nederlandse gezag verzwakte hierdoor en leed aan gezichtsverlies.
De aanwezigheid van voldoende militairen in de omgeving was een bepalende factor voor de
bereidheid tot samenwerking, maar de politie was als permanent aanwezige, statische beveiliging van
lokale bestuursposten minstens zo belangrijk. In Lumajang konden dankzij 'enige voortreffelijke
politiedetachementen' belangrijke bestuursposten en het desabestuur overeind blijven. Volgens Van
der Plas waren civiele en militaire autoriteiten het er roerend over eens dat 'alleen langs deze weg
bestrijding van ondergrondsche terreur succes kan hebben'.631 De nieuwe, geheel Indonesische
politiekorpsen leverden tegelijkertijd een gevaar op. Vooral het gebrek aan kaderpersoneel was
volgens Van der Plas problematisch, gezien 'de zeer slechte ervaringen met rovende en
mishandelende, toch iets beter opgeleide Algemene Politie' die nog van enig kaderpersoneel voorzien
was.632 In Kraksaan werd het politiekader en een deel van het ambtenarenkorps dan ook gevormd door
Madurezen, die over het algemeen loyaal werden geacht.633
De geheel Indonesische Daerahpolitie vormde als beschermer van het bestuur en instrument
van de plaatselijke regenten dus een belangrijke, maar kwetsbare schakel in het Nederlandse
defensiesysteem. Wanneer de plaatselijke korpsen onvoldoende functioneerden, dreigde het
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bestuurlijke kaartenhuis in te storten. De omgeving van Banyuwangi was onveilig vanwege de
ontoereikendheid van het plaatselijke politiekorps. In november 1947 namen het verzet en de
infiltratiepogingen van Republikeinse zijde in het hele bezette gebied weer toe.634 Zodra een gebied
lange tijd onder druk stond, werd gevreesd dat de politie zou overlopen en moest politie uit een ander
gebied toegevoegd worden.635 De continue aanwezigheid van Indonesische bestuursambtenaren was
voor het aanzien van het Nederlandse gezag namelijk van cruciaal belang. Toen twee assistentwedana's in de omgeving van Probolinggo vanwege 'tekort aan politiebescherming' iedere nacht
moesten uitwijken, resulteerde dit volgens Van der Plas bijvoorbeeld in 'grote schade van het
Nederlands prestige'.636
Bestuurders moesten ondertussen tal van maatregelen doorvoeren waarvoor de politie niet
gemist kon worden: er gold een avondklok, zij verstrekten nachtpassen, vorderden wapens en roodwitte vlaggen in en stelden lijsten op van de leden van de Republikeinse strijdgroepen en de TNI. De
gevangenissen raakten al snel overvol en het rechterlijk apparaat was overbelast. Naast deze
praktische maatregelen, dienden op termijn de Indonesische bestuursorganen meer zeggenschap te
krijgen middels 'tijdelijke, locale en regionale vertegenwoordigende lichamen'. De directeur van het
BB gaf de opdracht de macht van de plaatselijke regenten geleidelijk uit te breiden, totdat de
plaatselijke BB-ers volledig ondergeschikt zouden zijn. De politie was hierbij van cruciaal belang.
Volgens de Recomba van West-Java moest een plaatselijke assistent-resident langzaam zijn
bevoegdheden afstaan, waarbij hij eerst 'politionele bevoegdheden' behield, vervolgens slechts als
assistent optrad en tot slot teruggetrokken werd op de residentiële hoofdplaats.637
Na het Renville-akkoord stabiliseerde de situatie zich tijdelijk. In de meeste regentschappen
was het Indonesische bestuur in mei 1948 compleet. Naarmate de bestuurstaken zich uitbreidden en
gecompliceerder werden, deed zich een ander probleem gevoelen: door de haastige opbouw en het
gebrek aan steun van ervaren bestuurders waren op veel plaatsen onervaren, slecht opgeleide krachten
aangesteld die in onvoldoende mate door de bevolking gerespecteerd werden.638 Groepen
buitensluiten bracht echter ook gevaren met zich mee. Op Madura maakte het Negarabestuur zich
zorgen over voormalig TNI-leden die graag een functie wilden, maar als 'ongeschoolde en
ongeschikte krachten' niet bij het bestuur of de politie konden werken. Omdat toch 'rekening
gehouden' moest worden met deze groep, dienden zij in de gaten te worden gehouden door de
commandant Inlichtingen en Veiligheidsgroep (IVG).639
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De kwetsbaarheid van het gezag mocht niet aan het licht komen. Het was voor de
Nederlandse autoriteiten zaak dat de nieuwe negara's geen reputatieschade opliepen aangezien zij
door politieke tegenstanders toch al gemakkelijk afgeschilderd konden worden als zwakke
marionettenstaten. Ondergrondse activiteit van politiemensen kon onaangename politieke repercussies
met zich meebrengen. In april 1948 werd in Surabaya een reeks arrestaties verricht op initiatief van de
plaatselijke divisiecommandant W.J.K Baay (KL), die vermoedde dat op 25 april een algemene
opstand in Oost-Java en Madura zou plaatsvinden. Ook zestien aanstaande volksvertegenwoordigers,
politiecommissaris 1ste klas Rachid van Madura en 35 politieagenten uit Surabaya werden
gearresteerd. De reeks arrestaties vonden plaats zonder duidelijke bewijslast, maar betekenden hoe
dan ook een ernstige aantasting van het gezag van Tjakraningrat en diens Negara Madura. Van der
Plas gelastte de zaak zo min mogelijk publiciteit te geven.640 De kranten kwamen de volgende dag
desondanks met sensationele koppen en berichtten dat een 'ondergrondse organisatie met sterk
communistische inslag' probeerde te infiltreren binnen overheidsdiensten', hoewel het feit dat ook de
politie bij de affaire betrokken was, buiten het nieuws bleef.641
Uiteindelijk vertoont de gehele periode tussen de militaire acties een totaalbeeld van een
wankel Nederlands gezag dat zich door middel van bestuurlijke noodgrepen overeind kon houden.
Veel bestuursambtenaren in Oost-Java bleven volgens Australisch consul-generaal Charles Eaton en
diens Britse collega E.T. Lambert uitgesproken pro-Republikeins.642 Rapporten van de Republikeinse
delegatie onderschrijven dit beeld.643 Ondanks de uitbouw van de civiele politie en de patrouilles van
Nederlandse militairen, was het voor de TNI niet ingewikkeld de verzetsbeweging overeind te
houden. Vooral in het economisch belangrijke gebied rond Jember heerste permanente chaos. De
meeste bestuursambtenaren ontvingen Republikeinse instructies vanuit Yogjakarta, terwijl
collaborateurs werden geliquideerd. De ontwikkelingen op Madura stemden Van der Plas echter van
meet af aan optimistisch. Hij hoopte dat het 'voor meer dan 2/3 Madoerese Oost-Java'
eventueel zelfs versterkt kon worden door ambtenaren over te plaatsen vanuit Madura.644 Veel
bestuurders geloofden bovendien in de heilzame werking van de bezetting van Yogjakarta op de het
vertrouwen van de bevolking in de Nederlandse zaak.
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IV.IV Militaire overwegingen: de Daerahpolitie op het tweede plan

Zodra de veiligheidssituatie verslechterde, waren bestuurders aangewezen op de steun van het leger.
Het leger had fundamenteel andere belangen bij het politiebeleid dan de politiek en het bestuur. Voor
Spoor en de legerleiding stonden drie motieven centraal. Allereest diende het dreigende troepentekort
te worden ondervangen door de oprichting van een bij voorkeur militair georganiseerd politiekorps.645
Vooral de Bijzondere Politie vormde volgens Spoor een 'onverbrekelijk bestanddeel' van 'de
toekomstige aflossing en vervangingsschema's' en gold daarom als kwestie met de 'eerste urgentie'.646
Ten tweede moest vorkomen worden dat via de politie vuurwapens in handen van de vijand kwamen.
Ten derde was de politie cruciaal voor het winnen van inlichtingen, omdat zonder bestuur en politie
het contact met de bevolking verloren ging.647 Om Spoor te overtuigen van het belang van de politie,
benadrukte Van der Plas bijvoorbeeld dat een 'behoorlijk berichtgevingsnet' een 'meer efficiënt
gebruik van het leger' mogelijk maakte.648 Inderdaad was de legercommandant van mening dat 'goede
intelligence' troepen spaarde.649 Het was bovendien de bedoeling dat de politieke recherchedienst van
de Algemene Politie in 'gepacificeerd gebied' de taken van de NEFIS over zou nemen.650
De belangen van het bestuur en het leger leken aanvankelijk nog redelijk samen te vallen.
Hoofdcommissaris van politie Ch. van Krieken benadrukte in augustus 1947 dat het Indonesisch
bestuur 'spoedig bewapend dient te worden' met politiemensen, omdat het leger zonder steun van de
bevolking nooit de guerrillastrijd kon winnen.651 H. van der Wal stelde dat 'rehabilitatie' alleen
mogelijk was met 'krachtig en betrouwbaar politie-apparaat'. Hij pleitte voor een commissie, waarin
vertegenwoordigers van de procureur-generaal, het BB, het leger en het hoofd van de Algemene
Politie H.F.C. Tieleman politiezaken konden bespreken.652 Op deze manier konden zij civiele en
militaire doelstellingen op elkaar afstemmen.
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In plaats daarvan versterkte Spoor echter juist de militaire greep op de politie door in
december 1947 kol. H.J. de Vries als Inspecteur Veiligheidsbataljons en Politionele Aangelegenheden
(IVPA) aan te stellen. De Vries was werkzaam bij het Directoraat Centrale Opleidingen (DCO), het
belangrijkste trainingsinstituut van het KNIL onder leiding van kolonel Edu Engles, een
vertrouweling van Spoor. De Vries moest intensief contact onderhouden met alle civiele instanties en
negara-besturen en was zo een belangrijke vooruitgeschoven pion van Spoor die toezicht hield op het
uitbestede legermaterieel.653 Hoewel de legerleiding het belang van een goede politieorganisatie inzag,
probeerde zij deze organisatie dus ondergeschikt te maken aan het militair apparaat.
De legertop realiseerde deze militaire controle op het politiebeleid langs drie wegen: militaire
noodbevoegdheden, de bijstand bij de opleiding van de civiele politie en het verstrekken van wapens
en materieel. Ten eerste probeerden de militaire autoriteten bij wijze van noodmaatregel zeggenschap
over de civiele politie af te dwingen. Spoors contraguerrillastrategie was gebaseerd op een
geleidelijke overdracht van bevoegdheden van het leger naar de civiele autoriteiten en de politie.
Daarbij hanteerde hij een drie-fasenstelsel. In de "militaire periode" of 'pacificatieperiode' trad het
leger op de voorgrond. De troepencommandant beschikte in deze fase nog over alle 'poltioneele
eenheden', inclusief de Daerahpolitie en Algemene Politie. Daarna trad een periode van 'politioneel
toezicht' op, waarin de militair-politionele samenwerking centraal stond. De politie stond in deze fase
in principe ter beschikking van de plaatselijke Recomba. In de derde en laatste fase van 'handhaving
van orde en rust' stond de 'Bijzondere Politie' op eigen benen en bepaalde het leger zich tot zijn rol in
vredestijd. Zijn indeling was echter flexibel: de fases 'vloeiden in elkaar over' en er kon soms sprake
zijn van een terugval.654
Naar aanleiding van de verwarring die ontstond over deze onduidelijke instructies, benadrukte
Spoor in juli 1948 dat het ingaan van de overgangsfase niet alleen afhankelijk was van de
veiligheidstoestand, maar eveneens van de betrouwbaarheid van de politie, waarbij ook een
functioneel rechercheapparaat een essentiële voorwaarde was.655 De uiteindelijke
beslissingsbevoegdheid bleef in de cruciale overgangsfase altijd in handen van de plaatselijke
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commandant.656 Indien de situatie dit vereiste, kon zelfs een compagniecommandant de politie
aansturen.657 Hoewel de Recomba van Midden-Java protesteerde dat het civiele gezag op deze manier
feitelijk buitenspel stond, betoogde Spoor dat de indeling in fasen 'een zuiver militaire
aangelegenheid' was, waardoor het zwaartepunt altijd bij het leger bleef.658
Specifieke richtlijnen met betrekking tot de Daerahpolitie ontbraken lange tijd. In de praktijk
waren verschillende regelingen over de verhouding tussen civiel en militair gezag tot stand. De
algemene regel was dat de Recomba en de troepencommandant in onderling overleg over de
politiedetachering beslisten. In Oost-Java werd in een overleg van Van der Plas, hoofdcommissaris
Van der Poel, de troepencommandant Baay en de drie residenten een regeling getroffen waarbij alle
Daerahpolitie-detachementen onder het tactisch commando van de lokale militaire commandanten
kwamen te staan.659 Spoor kwam in juni 1948 pas met een uniforme regeling gebaseerd op het driefasenstelsel, waarbij in de cruciale overgangsfase de militair commandant bleef beslissen over de
dislocatie en inzet van de Daerahpolitie.660
Ook de militaire autoriteiten erkenden dat deze organisatie in vredestijd nadrukkelijk bedoeld
als 'machtsmiddel' van het lokale bestuur op het platteland, dat zonder politie zijn werk niet kon
doen.661 Vanwege de oorlogssituatie kregen militaire commandanten echter zeggenschap over de
Daerahpolitie. Daarbij golden wel de nodige restricties. Vanwege hun lichte bewapening en
gebrekkige opleiding moesten zij op posten van ten minste tien man gestationeerd worden en mochten
zij niet gebruikt worden om bendes te bestrijden. Politiecommandanten behielden de leiding, omdat
civiele en militaire instanties het erover eens waren dat politietaken niet met militaire instructies te
verenigen waren. Gemengde leger-politiedetachementen die in gevaarlijke gebieden en op sommige
ondernemingen werden opgezet, stonden wel onder militair bevel.662
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Een tweede weg waarlangs het leger zijn greep op de politie versterkte, was het verlenen van
bijstand bij de politieopleiding. Van militaire zijde was voorafgaand aan het offensief incidenteel al
begonnen met de opleiding van politiemensen, hoewel in Oost-Java in september de opleiding nog
moest aanvangen.663 Spoor besloot de door militairen ondersteunde opleiding van de Daerahpolitie te
centraliseren, omdat decentrale opleiding te veel van zijn kostbare KNIL-kaderpersoneel zou vergen
en geen uniformiteit zou garanderen.664 Van Mook achtte de opleiding van belang voor het geval
'voortgezette actie' plotseling politiek toch mogelijk zou blijken en troepen vrijgemaakt moesten
worden.665 De plannen waren bijzonder ambitieus. De vier centrale opleidingsdepots op Java zouden
per twee maanden 1800 man politie afleveren. In Oost-Java was het DCO aanvankelijk van plan het
depot in Surabaya te plaatsen, maar uiteindelijk werd de opleiding gestart in Jember.666 Voor deze
politieschool werd zelfs een propagandafilm ontwikkeld.667 De cursussen gingen op 15 oktober 1947
van start. In totaal dienden zo'n 15.000 man klaargestoomd te worden.668 Van der Poel was tevreden
dat het politievraagstuk van hogerhand serieus werd genomen, maar was teleurgesteld toen hij hoorde
dat de nieuwe eenheden als 'hulptroepen' werden ingezet.669
Het trainingsprogramma weerspiegelde de militaire inslag van de opleiding. In Oost-Java
leidden één officier en 36 lagere militairen de cursussen.670 De summiere opleiding van de
Daerahpolitie duurde zes weken. De militaire training, waarin wapengebruik en wachtdiensten
werden aangeleerd, stond centraal. De politionele scholing was ingeperkt tot de 'meest elementaire
begrippen' zoals beperkte kennis van de wet, regels bij huiszoekingen, arrestaties, het opmaken van
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rapporten. Tot slot achtten de instructeurs de bevordering van het verantwoordelijkheidsgevoel, de
voorbeeldfunctie en de korpsgeest ('zedelijke ontwikkeling') van belang. De veelal jonge mannen die
in dienst traden vormden volgens het DCO namelijk eerder de voornaamste doelgroep van de Japanse
autoriteiten en de Republikeinse strijdgroepen.671 Het DCO waarschuwde dat een gecombineerd
militair-politiële opleiding het gevaar insloot dat rekruten in feite door tijdgebrek tweemaal niets
leerden. Politionele bijscholing kon eventueel later plaatsvinden. De 46 uur training die de adspirantpolitiemannen wekelijks ondergingen, bestond in ieder geval geheel uit militaire exercities. De meest
geschikte kandidaten kregen als 'posthuiscommandant' onmiddellijk 10 man onder hun bevel. Het
leger organiseerde de opleiding, voeding, verzorging en bewapening van de Daerahpolitie. De
Algemene Politie en het BB verzorgden de uniformen en de betaling van de Daerahpolitie en bleven
verantwoordelijk voor de werving en screening van kandidaten.672
In Oost-Java moest de Daerahpolitie in april 1948 al 5000 man sterk zijn.673 De opleiding liep
echter in september 1947 al vertraging op, waarna werd overwogen de cursussen verder in te
korten.674 Engles klaagde dat alles door het leger moest worden verzorgd. Van der Wal, directeur van
het B.B., beloofde bijvoorbeeld tienduizend politie-uniformen te leveren, maar het hoofd van de
Algemene Politie had in november 1947 nog altijd geen kleding.675 De voeding en verpleging van al
het politiepersoneel drukten op de militaire begroting.676 Van der Plas meldde dat de politieopleiding
in Jember een teleurstellende start kende, omdat het militaire kader pas eind oktober beschikbaar
kwam en te weinig materieel leverde. In Malang, Pasaruan en bij de politie-units was het civiel
bestuur al begonnen met een opleiding. Vooral het aantrekken van kader voor dit 'summier
gescreende en opgeleide nieuwe politie' leverde problemen op.677 De Daerahpolitie-opleiding in
Malang kon in december voldoende rekruten aantrekken om bestuursambtenaren te beveiligen.678
De legertop koesterde van meet af aan reserves ten aanzien van de civiele politiekorpsen en
gaf eigenlijk de voorkeur aan een militair alternatief voor de Daerahpolitie. Al op 2 november 1947

671

Richtlijnen inzake de recruten-opleiding der te vormen "Daerah-Politie", NA, Strijdkrachten N-I, inv. nr. 303.
Telegram Recomba West-Java Raden Abdulkadir Widjojoatodjo aan Spoor inzake uitbreiding
politiepersoneel op Java, 12-9-1947, NIMH, De Vries, inv. nr. 616; Telegram DCO inzake bepreking AHK
politierekruten, 16-9-1947, NIMH, De Vries, inv. nr. 614; Notulen van de bespreking gehouden ten huize van
den legercommandant, 19-9-1947, NA, Strijdkrachten N-I, inv. nr. 303; Richtlijnen voor de opleiding van
politierecruten door plaatsvervangend directeur DCO H.A. Reemer, 29-9-1947, NA, Strijdkrachten N-I, inv. nr.
303; Nota DCO nr. 683, ongedateerd, NIMH, De Vries, inv. nr. 617; Oefenschema politie-troepen, ongedateerd,
NA, Strijdkrachten N-I, inv. nr. 303.
673
Nota territoriaal tevens troepencommandant W.J.K. Baay aan zijn brigadecommandanten, 17-1-1948, NA,
Strijdkrachten N-I, inv. nr. 1395.
674
Idenburg aan Beel, 18-9-1947, NIB, XI, 113-114.
675
Notulen van de bespreking gehouden ten huize van de legercommandant, 2-11-1947, NIB, XI, 496.
676
Kwartiermeester-generaal J.J. Mojet aan Spoor over politievraagstuk, 4-10-1947, NA, Strijdkrachten N-I,
inv. nr. 303; Verslag van de vergadering van de Raad van Zaken voor Overzee, 20-11-1947, NIB, XI, 685.
677
Ook Van der Poel vreesde dat encadrering van de 'polisi daerah' door Algemene Politie nog lang nodig zou
zijn. Van der Plas aan Van Mook, 28-10-1947, NIB, XI, 422-423; Dagboeken Van der Poel, Deel XIX (1948)
3536, 3587; Idem, Deel XVIII, 3440-3441, 3496.
678
Situatieoverzicht Van der Plas per 30 november 1947, 6-12-1947, NIB, XII, 49.
672

116

besloot Spoor in overleg met Buurman van Vreeden en Engles prioriteit te verlenen aan de
'Veiligheidsbataljons' die in dezelfde opleidingsdepots moesten worden getraind. Hoewel Spoor
erkende dat de civiele politie 'uit een algemeen rehabilitatie-oogpunt' van groot belang was, stelde hij
dat in militaire zin van de summiere politietraining geen verwachtingen konden worden gekoesterd.
Nog voordat de eerste lichting Daerahpolitiemensen in Jember was opgeleid, trok de legerleiding de
militaire bijstand dus alweer in. Alleen in Ambarawa (Midden-Java) mocht de opleiding van de eerste
5000 agenten worden afgerond.679
De maatregel betekende niet het einde van de opleiding van de Daerahpolitie. De Algemene
Politie in Oost-Java behield eigen politiescholen in Jember, Malang, Mojokerto, Probolinggo en
Pasuruan.680 De consequenties van het militaire besluit reikten voor de civiele politie echter verder
dan alleen de stopzetting van de militaire bijstand. De civiel autoriteiten leken nu namelijk definitief
achter het net te vissen. De Recomba mocht uiteraard op eigen kracht nog politie opleiden, maar
Spoor benadrukte dat 'opleiding op enigszins grote schaal in Oost-Java' voorlopig niet mogelijk was
omdat het leger alle middelen nodig had om ondanks de demobilisatie genoeg personeel op de been te
houden.681 De rekruten voor de veiligheidsbataljons kregen bovendien een beter salaris en voldeden
aan hogere militaire eisen.682 De procureur-generaal vreesde daarom dat onvoldoende kandidaten voor
de politie overbleven.683 Inderdaad bleken in februari 1948 veel kandidaten naar de
veiligheidsbataljons te zijn overgegaan, waar zij tweemaal zoveel betaald kregen.684
De belangrijkste reden voor de legertop om te stoppen met de politieopleiding was het tekort
aan troepen. Na april 1948 zou de Nederlandse troepenmacht volgens Petra Groen op Java
stapsgewijs worden teruggebracht van 48 tot 37 bataljons in augustus 1948.685 Op één enkele
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troepencommandant na geloofden alle commandanten dat ze ook met een ingekrompen troepenmacht
de situatie konden handhaven, maar zij benadrukten dat zij in dat geval geen nieuw offensief konden
inzetten.686 Vanaf oktober 1947 probeerde Spoor bovendien zijn troepen zoveel mogelijk patrouilles te
laten verrichten om vijandelijke guerrilla's en bendes uit te schakelen. Militairen mochten niet langer
voor 'statische bewaking' gebruikt worden.687 Omdat hij de politie deze bewakingstaken niet
toevertrouwde, wilde hij met de veiligheidsbataljons een robuuster, aan het leger gebonden korps
oprichten dat zou bijdragen aan de contra-guerrillastrijd.688
Eigenlijk waren de veiligheidsbataljons een lapmiddel, dat voorlopig de plaats van de
toekomstige 'Bijzondere Politie' innam.689 Vanwege de 'koortsachtige haast' waarmee 'troepen moeten
worden opgeleid om de taak van het Nederlandse leger' over te nemen, kregen zij een basistraining
van twee maanden. Ze werden gemodelleerd naar de vooroorlogse bewakingsbataljons van het KNIL
en traden in compagnieën en pelotons op.690 Spoor overwoog zelfs de voormalige bendeleden die in
West-Java opereerden als HAMOT's (Hare Majesteits Ongeregelde Troepen) om te vormen tot een
veiligheidsbataljon.691 Het gezag over de plaatselijke veiligheidsbataljons berustte bij de plaatselijke
militair commandanten.692 Spoor benadrukte dat zij niet voor 'politiediensten in engere zin des
woords' bestemd waren en nooit als bestuurspolitie konden worden ingezet. In de toekomst dienden
de veiligheidsbataljons als "territoriale bataljons" in het federale leger te worden opgenomen.693 Pas
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toen de legertop in september 1948 werk maakte van het "keurkorps" van de Bijzondere Politie,
besloot Spoor niet langer nieuwe veiligheidsbataljons te rekruteren.694
Tegenover de civiele autoriteiten benadrukte Spoor dat de Veiligheidsbataljons 'een door de
omstandigheden noodzakelijke uitwerking van de gendarmerie-gedachte' waren. Het bestuur had
rekening te houden met de 'van ouds aan het leger opgedragen politiek-politionele taak'.695 Het
Binnenlands Bestuur, Van der Plas en de procureur-generaal waren echter niet ingenomen met Spoors
plannen.696 Van der Plas drong aan op de handhaving van de politieopleiding in Jember. Hij was al
ontevreden over het feit dat de 'eigenlijke taak der politie' – de 'handhaving van recht en orde' –
ondergesneeuwd raakte door allerlei bewakingsdiensten waarvoor zij militair te zwak waren.697 Van
Mook schaarde zich echter achter zijn legercommandant en verkoos de veiligheidsbataljons boven de
'minder militair georganiseerde politie'. Hij verwachtte dat er onder de bevolking meer animo bestond
om bij 'een embryonaal leger' in dienst te gaan dan bij de politie.698 Uiteindelijk verwachtte hij dat de
veiligheidsbataljons konden opgaan in de gendarmerie of het federale leger.699
Ook de Nederlandse regering verwelkomde de veiligheidsbataljons, omdat zij hierin een
mogelijkheid zag de demobilisatie te versnellen. De legerleiding verwierp deze suggestie echter ten
stelligste.700 Spoor achtte de veiligheidsbataljons in oktober 1947 nog een 'té speculatieve factor' om
het demobilisatieschema op te baseren.701 De legerleiding dreigde bij herhaling dat bezette gebieden
moesten worden prijsgegeven indien er begin 1948 te veel troepen vertrokken.702 Toen de minister
nogmaals informeerde naar de aflossingsmogelijkheden, antwoordde Spoor in juli 1948 resoluut dat
voorlopig geen gegevens konden worden verstrekt.703 Het was uiterst onwaarschijnlijk dat het getal
van 26 bataljons gerealiseerd kon worden.704 Inderdaad konden de politie, ondernemingswachten en
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veiligheidsbataljons de lasten van het leger uiteindelijk niet verlichten. De verslechterende
veiligheidssituatie in het najaar van 1948 zorgde ervoor dat meer bataljons in beslag werden genomen
door bewakingstaken ondanks 'meer en betere politie' en 'uitbreiding van de ondernemingswachten'.705
De opleiding van de Veiligheidsbataljons bleek namelijk te ambitieus opgezet. Volgens het
oorspronkelijke plan zouden tien veiligheidsbataljons van in totaal 13.200 man in 1948 gereed zijn,
waarna in 1949 nog 16 bataljons zouden volgen. Het opleidingsdepot van Jember werd verplaatst naar
Madura. In januari schatte het DCO de sterkte van het eerste Madurese bataljon op 1250 man, maar in
maart werd dit aantal al bijgesteld tot 600 man.706 In juni werd duidelijk dat er te weinig
kaderpersoneel beschikbaar was.707 Uiteindelijk zou het eerste veiligheidsbataljon (600 man) op
Madura pas in november gereed zijn, terwijl een kleiner onderdeel (400 man) pas in 1949 zou
volgen.708 Volgens De Vries was het moeilijk genoeg rekruten te werven ondanks het relatief gunstige
salaris.709 In oktober 1948, toen de definitieve plannen voor 'Operatie Kraai' werden opgesteld,
vormden de 'veiligheidsbataljons' slechts drie van de 51 Nederlandse gevechts- en bewakingsbataljons
op Java.710
Het derde en laatste instrument waarmee het leger het politiebeleid kon bijsturen was de
distributie van wapens en vervoermiddelen. Aanvankelijk sprong het leger slechts incidenteel bij met
de kleinschalige verstrekking van wapens en bestond geen algemene regeling.711 De legerleiding
reguleerde de distributie later, maar deze bleek al gauw ontoereikend. Van der Poel klaagde
meermaals bij de militaire autoriteiten dat de lokale politie te weinig wapens had.712 Medio 1948
waren de tekorten in Oost-Java nog altijd niet opgelost, waardoor de politie 'gehandicapt' bleef en
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'onmogelijk' kon optreden in gevaarlijke gebieden.713 Omdat een bestelling van tienduizend karabijnen
voor de politie in de Verenigde Staten om politieke redenen werd bevroren, bleef de politie
afhankelijk van legerwapens.714 Ook het gebrek aan vervoermiddelen bemoeilijkte het functioneren
van de civiele politie. Nog afgezien van het tekort aan fietsen, kampten de Daerahpolitie en de
Algemene Politie met een dringende behoefte aan motovoertuigen.715 Tot slot kon het leger slechts
enkele tientallen automatische vuurwapens afstaan aan de Daerahpolitie, terwijl de reglementen één
automatisch wapen per tien man toestonden.716 Volgens het onderhoofd van de Algemene Politie had
het tekort aan automatische wapens al 'reeds enkele malen funeste gevolgen gehad'.717
De terughoudendheid van de legertop had alles te maken met de angst voor het verlies van
wapens. De chef van Generale Staf D.C. Buurman van Vreeden vreesde dat 'gewapende enkelingen'
'aantrekkingspunten voor overvallen' vormden.718 Troepencommandant van West-Java Dürst Britt
(KL) wierp tegen dat het permanent verstrekken van wapens aan 'loyale medewerkers' noodzakelijk
was. Diens opmerking dat dit in de praktijk weinig risico's opleverde, schoot bij Buurman van
Vreeden in het verkeerde keelgat. In de kantlijn noteerde hij dat die loyaliteit eerst maar eens moest
vaststaan en dat het 'in de guerrilla-actie' nu eenmaal 'om wapens' ging.719 Leden van de Polisi Negara
en Polisi Tentara mochten van Spoor alleen tot de politieopleiding worden toegelaten indien zij een
'uiterst scherp loyaliteitsonderzoek' hadden doorlopen.720
Het gevaar van roof, smokkel en desertie bij de Daerahpolitie was zeer reëel, maar de omvang
van het probleem kon vanwege de gebrekkige registratie niet ingeschat worden. Het hoofd van de
Algemene Politie Tieleman was vanaf november 1947 verantwoordelijk voor het algemeen toezicht
op de administratie, distributie en controle van alle politiewapens, maar in maart 1948 trok Buurman
van Vreeden deze taken naar zich toe.721 Van der Poel was eigenlijk alleen maar opgelucht dat het
leger deze lasten overnam.722 De legerleiding wond zich al snel op over de lakse administratie. In april
713
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1948 claimde het leger 34.000 vuurwapens te hebben uitgeleend. De Algemene Politie schatte dit
aantal daarentegen op 12.000, maar gaf toe dat er 'nog vele ongeregistreerde wapens' in omloop
waren.723 Van der Poel was veel tijd kwijt aan het op orde krijgen van zijn eigen registers.724 Voor
Oost-Java kwam de Algemene Politie in juni 1948 tot de slotsom van 8.500 door het leger verstrekte
wapens.725
Deze controverse volgde op een eerdere botsing tussen het leger en de politieleiding naar
aanleiding van het toezicht over de ondernemingswachten, een andere achilleshiel van het
Nederlandse defensiesysteem. De Algemene Politie kreeg in november 1947 stevige kritiek te
verwerken over het toezicht op ondernemingswachten. In Oost-Java kwamen Van der Poel en
Recomba Van der Plas tegenover de plantersgemeenschap en majoor Willemse te staan, die belast
was met de oprichting van ondernemingswachten. De Algemene Politie werd verweten te weinig
wapens te verschaffen en slecht toezicht te houden. Van der Plas dreigde juist de
ondernemingswachten geheel op te heffen en klaagde dat zij hun politiebevoegdheid misbruikten en
gewelddadig optraden tegen de bevolking. Uiteindelijk werden de competentie van de Algemene
Politie en het leger duidelijker vastgesteld, waarbij de politie belast werd met de inspectie en
algemene richtlijnen, terwijl het leger alleen de wapens verschafte.726
Spoor probeerde het probleem van wapenverlies in te dammen door nog strengere
regelgeving. Verstrekking kon alleen geschieden met toestemming van de territoriale
troepencommandant. Na diensttijd moesten wapens in 'afsluitbare lokalen' bewaard worden. Een
politieman ontving slechts 10 patronen, opdat de schade bij diefstal, doorverkoop en desertie kon
worden ingeperkt. Tot slot werden alle wapens geregistreerd en dienden vermissingen direct te
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worden gemeld.727 Van der Poel kreeg van majoor Kraan te horen dat de gebruikte munitie globaal
gedekt moest zijn door een bepaald aantal gedode vijanden.728
De legertop maakte voortdurend een afweging tussen het militair nut van de civiele
politiediensten en het risico dat verstrekking van wapens aan Indonesiërs opleverde. De Algemene
Politie had vanwege het Nederlandse kader een betere reputatie dan de Daerahpolitie. Indien Buurman
van Vreeden toestemming verleende, mocht de Algemene Politie ook over automatische wapens
beschikken, terwijl de Daerahpolitie slechts geweren en karabijnen ontvingen.729 De Daerahpolitie
kreeg aanvankelijk namelijk de status van "burgerpersonen", terwijl zij in de praktijk in de
'buitendistricten' dezelfde verantwoordelijkheden kreeg toegewezen als de Algemene Politie.730 Pas in
juli 1948, na lang aandringen door de leiding van de Algemene Politie en Van der Plas, werd de
Daerahpolitie gelijkgeschakeld met de Algemene Politie.731 Het leger besloot in september 1948 fors
meer automatische wapens te verschaffen, terwijl de generale staf de Algemene Politie verzocht de
verdeling van de bestaande wapenvoorraad te optimaliseren.732 Ook het tekort aan motorvoertuigen bij
de Algemene Politie was eind 1948 vrijwel opgelost.733 Het feit dat de civiele politie op dat moment
met automatische wapens en jeeps moest worden uitgerust spreekt boekdelen over het militaire
karakter van de diensten.
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Conclusie
De precaire veiligheidssituatie en het gebrek aan steun voor het Nederlandse gezag waren de
grondoorzaken van de problemen van de Daerahpolitie. De Recomba van West-Java Abdulkadir
Widjojoatmodjo stelde in september 1947 naar aanleiding van het verbod op collaboratie zelfs dat 'een
overtreding tegenover de Republiek de doodstraf' betekende.734 Dit bleek niet helemaal juist, want
Nederland slaagde er op termijn wel degelijk in om een omvangrijke politiemacht te mobiliseren. De
Republiek kon desondanks met gerichte aanvallen grote schade aanbrengen aan het Nederlands gezag.
Voor zover achtergebleven Indonesische ambtenaren en politiemensen namelijk al niet proRepublikeins waren, stonden zij op zijn gunstigst neutraal tegenover de Nederlandse terugkeer. Hun
medewerking en betrouwbaarheid waren hierdoor sterk afhankelijk van de vooruitzichten en
zekerheden die de Nederlanders hen konden bieden. De toenemende onveiligheid dreigde de
samenwerking te ondermijnen. In oktober 1948 kwamen aanslagen op burgerdoelen tweemaal zoveel
voor als militaire confrontaties.735 In de periode van 24 augustus tot 2 november 1948 waren in totaal
272 Indonesische ambtenaren gedood in de hele archipel.736
Er bestonden grote verschillen in de manier waarop politieke beleidsmakers, civiele
bestuurders en militairen het politievraagstuk benaderden. Spoor beschikte over de meeste middelen
en zette het beleid naar zijn hand. Vanuit een puur militair oogpunt was de politie nuttig in zoverre zij
bewakingstaken kon overnemen van het leger en inlichtingen kon verschaffen over infiltranten. Daar
stond tegenover dat politiedetachementen niet geschikt waren voor gevechtstaken. Bovendien golden
zij als onbetrouwbaar en vormden zij een doelwit van overvallers, waardoor gemakkelijk kostbare
wapens verloren konden gaan aan de vijand. Het overwicht van de legertop op het politiebeleid
maakte dat de Daerahpolitie nooit een hoge prioriteit kreeg toegewezen en uiteindelijk verwerd tot
geïmproviseerde, gemilitariseerde bewakingskorpsen. Het ideaal van een civiele politiedienst werd
voorlopig opzijgezet. De voorkeuren van de legertop komen enerzijds tot uitdrukking in de militaire
uitrusting en opleiding van de Daerahpolitie, anderzijds in de manier waarop het leger uiteindelijk
bijstand en personeel onttrok aan de politie. Hoewel Frakking terecht stelde dat de opleiding van de
veiligheidsbataljons net zo summier was, waren zij in Spoors ogen minder kwetsbaar: militaire
rekruten werden anders dan politiemensen niet verondersteld op eigen initiatief te handelen, traden in
groter verband op en stonden binnen hun kazernes niet bloot aan de Republikeinse gezinde
ambtenaren en intimidatie.737 Politiële competentie was op korte termijn minder belangrijk dan
militaire betrouwbaarheid.
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Voor het bestuur was de Daerahpolitie daarentegen wel van groot belang. Alleen permanente
politiebescherming kon het bestuur in afgelegen gebieden namelijk overeind houden. Men bleef
geloven in het heilzame effect van de zichtbare aanwezigheid van Indonesische bestuurders en
politiemensen op het vertrouwen van de bevolking in het Nederlands beleid. Om deze reden was de
Recomba bereid veel grotere risico's te aanvaarden met politiedetachementen dan de territoriale
commandant van Oost-Java.738 Soms ontstonden er spanningen tussen het BB en het Nederlandse
politiekader, omdat bestuursambtenaren de politie geheel naar eigen inzicht inzetten.739 Van der Plas
constateerde in het najaar 1947 al dat aanvallen zelden gericht waren tegen militaire doelen, maar
'moord, ontvoering en plundering' vooral Indonesiërs in Nederlandse dienst trof. Hij betoogde dat hier
nauwelijks tegen kon worden opgetreden, vanwege het demoraliserende effect van deze aanvallen en
de afwezigheid van een goede PID.740 Volgens hem was de Republiek erop uit Oost-Java
onbestuurbaar te maken. Vernielingsacties waren eenvoudig vanwege een 'enorm tekort aan politie'.
Niemand durfde verzoeken van 'terroristen' aan te geven.741
Tot ergernis van Van der Plas verdwenen bestuurlijke doelstellingen naar de achtergrond.
Officier van Justitie L. Vervloet waarschuwde in januari 1948 eveneens dat het 'burgerlijk belang' in
gedrang kwam wanneer de Daerahpolitie onder militair gezag kwam te staan.742 De verhoudingen
tussen de Algemene Politie en het leger waren gespannen. Toen Spoor kritiek uitte over de politie van
Oost-Java, merkte Van der Poel in zijn dagboek op dat er bij het leger toch ook heel wat fout ging.743
Militairen maakten regelmatig grappen over de politie.744 De pogingen van Spoor om de politie aan
het leger te binden baarden hem grote zorgen.745Hij maakte zich druk omdat de politie vaak werd
ingezet voor militaire konvooien, of politiejeeps werden opgeëist door soldaten.746 Soms twijfelde hij
zelfs aan het Nederlandse optreden. Tegelijkertijd beïnvloedde de mentaliteit van de militairen ook de
Algemene Politie. Van der Poel was ervan overtuigd dat de Mariniersbrigade te gewelddadig optrad,
maar greep tegelijkertijd niet onmiddellijk in toen zijn eigen politiemensen een brandstichter dreigden
te executeren. Zijn collega's hadden hier geen moeite mee, omdat de rechterlijke instanties niet
functioneerden en hij in handen van de mariniers toch zou zijn vermoord.747
Ondertussen speelde de politie wel een integrale rol binnen de politieke claims binnen het
Nederlandse beleid. De uitwerking van het Linggarjati-akkoord naar Nederlands inzicht was de
rechtvaardiging geweest van het offensief. Deze was pas geslaagd was wanneer de taken van het leger
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waren overgedragen aan een geheel Indonesische politieapparaat en de federale Verenigde Staten van
Indonesië op eigen benen kon staan. Nog tijdens de militaire operaties schreef Van Mook dat
Nederland nu zonder medewerking van de Republiek de vorming van een 'gezond en krachtig
Indonesisch gezagsapparaat' dat 'vrijheid en veiligheid' garandeerde van alle inwoners 'ongeacht hun
partijkeuze' ter hand zou nemen. Hij was optimistisch gestemd over de bereidheid van de bevolking
van Java om mee te werken.748 Van Mook benadrukte verder dat Nederlandse militairen alleen nooit
de strijd tegen 'terreur en rampok' konden winnen en afhankelijk waren van medewerking van de
'bevolking, politie en bestuur'.749
Het is onjuist te stellen dat de Daerahpolitie een gebrekkige uitwerking van dit politieke
ideaal vormde. Pleidooien voor het belang van een Indonesische politiedienst en het feitelijke beleid
bewogen eerder volledig langs elkaar heen. Ten eerste had het politieke debat vooral betrekking op de
Bijzondere Politie (feitelijk een militair apparaat onder civiel gezag). Ten tweede vormde de opbouw
van een civiele politiedienst in beleidsvoorstellen meestal een vroom voornemen, dat voorlopig nog
als toekomstmuziek moest worden beschouwd. Ook de troepencommandant van Oost-Java stelde
bijvoorbeeld dat 'in elke geordende staat' 'een politieapparaat aanwezig' diende te zijn 'ter
bescherming van de bewoners, handhaving van rust, orde en veiligheid'.750 Zelfs het DCO erkende dat
er 'geen slechtere politieagent dan een beroepssoldaat' bestond. Zij erkenden onderstreepten dat de
politietaak van het vooroorlogse KNIL altijd 'zware handicap' was voor de nationale defensie.751
Spoor schreef dat het 'uit politiek-psychologisch oogpunt' ongewenst was dat bij 'ambtenaren en
bevolking' de indruk ontstond dat alle beslissingen door het leger genomen werden en de 'negararegering' geen bevoegdheden had.752
Ten derde was de uitbouw van de Daerahpolitie niet het product van een centraal beleidsplan,
maar eerder het resultaat van pragmatische en flexibele oplossingen. Ook de legerleiding realiseerde
zich dat de verhoudingen tussen leger en Daerahpolitie vaak berustten op lokale, geïmproviseerde
afspraken.753 In Oost-Java weken de politie-uniformen bijvoorbeeld sterk af van de centrale richtlijnen
en liepen de meeste Daerahpolitiekorpsen nog met Republikeinse rangaanduidingen rond.754 Tieleman
drong er bij Van der Poel op aan de Republikeinse organisatiestructuur zo snel mogelijk op te
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doeken.755 Begin 1948 werd de politie in Srono echter nog steeds met Republikeins geld betaald.756
Ook de overdracht van bevoegdheden aan de nieuwe besturen kon moeilijk worden gerealiseerd.
Terwijl de negara's Madura en Jawa Timur al duidelijk het stempel van Van der Plas en het BB
droegen, gold voor de lagere bestuursniveaus nog duidelijker dat in de praktijk werd teruggegrepen
naar de vooroorlogse gezagsverhoudingen. Indonesiërs speelden weliswaar een veel voornamere rol
binnen de politieorganisaties dan voor de oorlog, maar van een inpassing in de nieuwe
bestuursstructuren was voorlopig nog weinig sprake. De Daerahpolitie stond nog gewoon ter
beschikking van de plaatselijke regenten.757
Desondanks waren de Nederlandse beleidsmakers er wel in geslaagd in een relatief kort
tijdsbestek een grootschalig bestuursapparaat te mobiliseren naast het leger. Het gezamenlijke
personeelsbestand van de civiele politie (35.000 man eind 1948), de ondernemingswachten (22.443
man in juni 1949) man en het ambtenarenkorps (circa 22.000 man eind 1948) evenaarde ongeveer het
totale aantal KNIL-militairen in de gehele oorlogsperiode (77.000 tot 80.000 militairen).758 Zowel
militaire als civiele beleidsmakers verwachtten een snelle verbetering van de algemene situatie indien
dit personeel meer zekerheid kon worden verschaft over de toekomst.759 Idenburg en een groot aantal
topambtenaren hadden in augustus 1947 al gepleit voor een opmars naar Yogjakarta om een einde te
maken aan de 'zuigkracht van de voor niets terugdeinzende Republiek'.760 Het gebrek aan militair
succes werd volgens Groen opnieuw geweten aan het gebrek aan vertrouwen van de bevolking, dat
slechts door krachtig optreden kon worden gewonnen.761
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V: De ondergang van de civiele politie (december 1948 - december 1949)
Anders dan de Nederlandse autoriteiten hadden voorzien, zou het tweede militaire offensief (21
december 1948 - 5 januari 1949) de ondergang van de civiele politie inluiden. Het Indonesische
politiepersoneel werd uiteindelijk het slachtoffer van de misrekeningen achter de Nederlandse
militaire confrontatiepolitiek. Ondanks het feit dat op papier heel Oost-Java was veroverd op de
Republiek, verloor Nederland namelijk zowel in militaire als politieke zin de grip op het conflict.
'Operatie Kraai' vormde vanwege de bezetting van Yogjakarta de proef op de som: Spoor en Beel
kregen de kans te bewijzen dat met de verwijdering van de Republikeinse regering de bevolking partij
zou kiezen voor het Nederlandse gezag. De gewenste omslag in het conflict bleef echter uit. Spoor
rekende vooraf op een 'pacificatiefase' van drie tot zes maanden omdat de val van Yogjakarta de
Republikeinen sterk zou demoraliseren, maar in plaats daarvan bleek de TNI ondanks voortdurende
verliezen in staat zichzelf te reorganiseren. Het conflict kende zijn meest gewelddadige fase in
1949.762 Bovendien kreeg Nederland zware kritiek te verwerken van de internationale gemeenschap,
niet in de laatste plaats van de Verenigde Staten. Op 24 en 28 december reageerde de VN
Veiligheidsraad met resoluties waarin een staakt-het-vuren werd verordonneerd en Nederland werd
opgedragen de arrestatie van politiek leiders als Soekarno en Hatta ongedaan te maken, waarna Spoor
op 2 januari het offensief op Java staakte.763
Meer dan ooit verdrongen militaire noodzakelijkheden de civiele ambities binnen het
politiebeleid. Terwijl in de eerdere fases van het conflict de ontwikkeling van de civiele politie al
bemoeilijkt werd door militaire prioriteiten, was het in 1949 überhaupt de vraag of de politie zich nog
wel zonder militaire ondersteuning staande kon houden te midden van het guerrillageweld van de TNI
en andere strijdgroepen.764 Spoor onderschatte de moeilijkheden die politie en ondernemingswachten
stonden te wachten nu zijn eigen troepen een veel groter territoir moesten bestrijken.765 Militaire
historici zijn het er over eens dat deze hulpkorpsen juist in deze fase een zwakke plek vormden in de
Nederlandse verdediging.766 Zijlmans constateerde dat de politie in de tweede helft van 1949 massaal
overliep naar de Republiek.767 Al in januari 1949 liet Spoor zich tijdens een bespreking ontvallen dat
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in Oost-Java het leger 'meer last dan nut' had van de politie omdat overal militairen moesten worden
toegevoegd aan de politie. Tijdens een inspectieronde van 275 km door Oost-Java had hij geen enkele
politiefunctionaris waargenomen.768 Waarom verloor de civiele politie in de slotfase van het conflict
ook zijn 'nut' als militair hulpkorps? En hoe reageerde het Indonesische personeel op de militaire en
politieke tegenslagen die de Nederlandse autoriteiten te verwerken kregen?
De slotfase van het conflict zal minder uitgebreid worden behandeld dan de eerdere periodes.
Het tweede militair offensief luidde namelijk een escalatie van het militair geweld in die ieder
systematisch civiel-politieel beleid onmogelijk maakte, waardoor het geen zin heeft de politieke,
militaire en bestuurlijke facetten van het politieoptreden afzonderlijk in kaart te brengen. Het
politiebeleid was in de slotfase van het conflict sterk reactief: terwijl lokale bestuurs- en politieposten
onder druk kwamen te staan door de guerrillastrijd was Nederland ook aan de onderhandelingstafel
niet langer bij machte zijn stempel te drukken.769 De overgang van de politie in Nederlandse dienst
naar de VSI was hierdoor een grotendeels interne Indonesische aangelegenheid die buiten het domein
van dit onderzoek valt; de transitiefase vergt een nieuwe studie.770 Als sluitstuk van dit onderzoek kan
de uiteindelijke ondergang van de civiele politie echter ook niet ontbreken. Een beknopte analyse van
de impact van de belangrijkste militaire en politieke wendingen binnen het conflict op het
functioneren van de politie verschaft namelijk inzicht in de fundamentele kwetsbaarheid van het
koloniale gezag en de militarisering van het overheidsapparaat, dat volgens Van Doorn en Hendrix
uiteindelijk niet kon 'opklimmen tot een ander controlemiddel' dan geweld.771 De tekortkomingen van
het Nederlandse politiebeleid kwamen in deze fase extra geprononceerd naar voren.
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V.I De kwetsbaarheid van de civiele politie en het Nederlandse bestuur zichtbaar
(januari - mei 1949)

Al tijdens het militaire offensief werd duidelijk hoezeer de stabiliteit van het Nederlandse gezag in het
binnenland van Oost-Java tot dan toe had afgehangen van de aanwezigheid van voldoende
Nederlandse militairen. Omdat de militaire bezetting in de reeds bezette 'federale gebieden' (de
Negara Djawa Timur en Madura) sterk was uitgedund, moest de achtergebleven politie plotseling een
veel zwaardere taak vervullen.772 De TNI infiltreerde met zo'n 10.000 man het al bezette gebied rond
Malang.773 De Nederlandse troepen slaagden er weliswaar in voor de jaarwisseling heel Oost-Java in
te nemen, maar konden deze massale herinfiltratie niet voorkomen. Het cruciale plan om de
Republikeinse troepen in te sluiten in de Kedirivallei was namelijk mislukt.774 Al tijdens het offensief
overweldigden zwaarbewapende troepen politieposten en ondernemingswachten, waardoor die
verliezen leden en soms met wapens deserteerden.775 In Malang kreeg de totaal onvoorbereide politie
vijftig aanvallen te verduren.776 De loyaliteit van het Indonesische personeel stond van meet af aan
zwaar onder druk. Beel klaagde tijdens de militaire operaties al over de 'teleurstellende ervaring met
Indonesische politie', onder meer nadat deze in Lumajang eigenhandig had geprobeerd een opstand te
ontketenen.777
In de maand januari verslechterde de veiligheidssituatie alleen maar en gold Oost-Java als het
meest onveilige gebied in heel Indonesië.778 Om het Nederlands bestuur te ontwrichten of wapens buit
te maken richtten de TNI en andere strijdorganisaties zich specifiek op politieposten, terwijl zij
probeerden de bevolking te ontzien. Hierdoor leed de politie vooral in de voorheen gedemilitariseerde
grenszones zware verliezen. Soms werden ook familieleden van politiefunctionarissen gegijzeld.
Versterking van de politie met militairen was vanwege het troepentekort echter onmogelijk, waardoor
de Nederlandse autoriteiten gedwongen waren politieposten te concentreren.779 De TNI slaagde er in
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veel gebieden in het Nederlandse bestuur terug te dringen tot regentschaps- of districtsplaatsen.780
Republikeinse 'schaduwbesturen' namen in veel gebieden het effectieve gezag over.781
Het kwetsbare Nederlandse gezag kon op het platteland alleen worden gered indien er op
korte termijn meer militaire ondersteuning beschikbaar kwam. De resident van Malang vreesde dat
het plaatselijk bestuur geheel zou instorten en verzocht extra politie en verlangde dat de Nederlandse
militaire inzet werd opgevoerd.782 Nu het Nederlandse leger een veel groter gebied moest bestrijken,
voldeed de formule van statische politiebewaking aangevuld door mobiele militaire patrouilles in dit
gebied niet meer. Eind januari verergerde de situatie alleen maar; het Nederlandse bestuur was in nog
meer delen van Oost-Java weggevallen en inmiddels moesten ook ondernemingen in de Oosthoek
worden stilgelegd. Van der Plas rapporteerde dat in 'grote gebieden' per desa gemiddeld tien man van
de TNI waren binnengedrongen, die 'een veel krachtiger machtsmiddel' vormden dan 'ooit onder het
Nederlands gezag' bestaan had.783 Een bijgevolg van het wegvallen van het bestuur en de verminderde
'activiteit van de Indonesische politieambtenaren' was volgens de procureur-generaal dat het
Nederlandse leger nauwelijks inlichtingen meer verkreeg.784
Hoe was ondertussen de situatie in de nieuw bezette gebieden? In Kediri verkeerde het
Nederlands-Indische bestuur in groot gevaar vanwege represaillemaatregelen van de Republiek,
terwijl in Madiun vrijwel niemand meer over was van het ambtenarenkorps en de politie.785 Soemarto,
het onderhoofd van de Polisi Negara bleek tot geen enkele samenwerking bereid nadat hij in
december 1948 in Yogjakarta was gearresteerd.786 Van der Plas kon geen beroep doen op de politie in
Blitar, die zich vanwege de 'beestachtige repressie' tijdens de communistische opstand de haat van de
bevolking op de hals had behaald en op de vlucht was geslagen. Zonder versterkingen vanuit Batavia
konden in de nieuwe gebieden geen politieposten worden geplaatst, waardoor de Republiek volgens
de Recomba 'meester buiten zeer enkele centra' bleef. Anders dan na het eerste militaire offensief kon
Van der Plas echter geen personeel van elders overplaatsen, omdat de politieposten eigenlijk vrijwel
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overal al onderbezet waren.787 De vestiging van het nieuwe bestuur en de formatie van nieuwe
politiekorpsen verliep dus veel moeizamer dan gepland.
Begin februari 1949 kwam er een kentering in de militaire verhoudingen in Oost-Java. Spoor
stelde in overleg met W.J.K. Baay, de territoriaal commandant van Oost-Java, eind januari een
'zuiveringsplan' op waarbij ook het Korps Speciale Troepen (KST) werd ingezet.788 Hoewel de
Nederlandse autoriteiten de bestuurlijke greep op geïnfiltreerde gebieden hadden verloren, slaagde het
leger erin de verdere desintegratie van het Nederlandse gezag te voorkomen en hoefden zelfs in het
onveilige Malang niet nog meer politieposten te worden prijsgegeven.789 Door intensieve
patrouilleoperaties bracht het Nederlandse leger de vijand zware verliezen toe en moest de TNI zich
grotendeels tijdelijk terugtrekken tot het zuidelijke berggebied. Sommige TNI-onderdelen kampten
met munitie- en voedseltekorten en gaven zich zelfs over. Pas in april slaagde de TNI erin zich te
reorganiseren en een 'Volksverdedigings-systeem' op te bouwen, waarin kleine guerrilla-eenheden
zich wisten te verzekeren van de steun van de plaatselijke bevolking en het bestuur om voedsel,
verpleging en inlichtingen te verkrijgen. Ondanks dit over het geheel genomen sombere beeld,
constateerde Baay militaire verbeteringen omdat de TNI minder offensief optrad tegen Nederlandse
patrouilles.790
Het herstel van het Nederlandse bestuur bleek echter ingewikkelder dan het winnen van
rechtstreekse militaire krachtmetingen. De 10.028 politiemensen die in maart 1949 in Oost-Java op de
loonlijst stonden functioneerden beduidend minder goed dan voor het offensief en konden in
gevaarlijke gebieden buiten de hoofdplaatsen niet meer zonder militaire steun opereren.791 In Kediri
verbeterde de situatie hoofdzakelijk binnen de stad.792 In de residentie Malang deserteerden sommige
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politieafdelingen en ondernemingswachten toen de situatie in februari weer achteruitging.793 De
plaatselijke resident verlangde van BB-ambtenaren dat zij zich meer lieten zien om de uitstraling van
het Nederlandse gezag te verbeteren.794 Van der Plas drong erop aan de politie zo snel mogelijk weer
in te schakelen om de 'toegeslagen inlichtingenbron weer te doen vloeien'. Begin maart was buiten de
residentiehoofdplaats Malang van 'wezenlijk bestuur' echter geen sprake meer en was de politie
teruggetrokken in 'kleine vestinkjes'.795 Baay gaf zijn ondercommandanten de opdracht zoveel
mogelijk politieposten en ondernemingswachten te versterken met militairen, omdat die nog altijd een
doelwit vormden voor wapenroof.796
De politie had in deze periode met name bij de legertop de reputatie zwak en onbetrouwbaar
te zijn en kreeg daarom binnen het veiligheidsbeleid een lagere prioriteit dan ooit. Spoor had de
neiging in deze periode de Haagse beleidsmakers een rooskleurig beeld van de militaire situatie voor
te schotelen, maar liet niet na op het probleem van desertie bij het politiepersoneel te wijzen.797
Tegelijkertijd was de politie meer dan ooit afhankelijk van de militaire autoriteiten. Behalve in
Sidoarjo, Situbondo en Banyuwangi stond de politie overal onder het bevel van militairen. Vanwege
het troepentekort was het echter alleen bij uitzondering mogelijk gemengde militair-politiële
eenheden op te zetten, hoewel de veiligheidssituatie dit volgens Van der Plas en Baay eigenlijk
noodzakelijk maakte.798 Slechts in uitzonderlijke gevallen viel het functioneren van de politie in
gunstige zin op, zoals in Madiun waar betrouwbaar personeel afkomstig uit de federale gebieden
actief was, of in plaatsen als Mojosari en Kediri waar de politie als 'hulpwapen' fungeerde of in
Mojokerto waar met gemengd politieel-militaire eenheden werd gewerkt.799
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De politieke ambities en toekomstplannen achter het politiebeleid waren geheel uit beeld
verdwenen. De Nederlandse autoriteiten besloten de Daerahpolitie en de Polisi Istimewa – eerder de
kern van de politieorganisatie van de VSI – uiteindelijk zelfs op te heffen. Spoor schafte de
Bijzondere Politie in februari 1949 af ten behoeve van militaire bataljons. De BP was nauwelijks van
de grond gekomen, omdat niemand na het tweede offensief bij enige politieorganisatie in dienst
wilde.800 Het nieuwe hoofd van de Algemene Politie verklaarde in maart 1949 dat hij hoopte 'binnen
afzienbare tijd van de Daerah-politie af te komen' door het meest geschikte deel voor de Algemene
Politie te behouden, terwijl het overige personeel bij de desapolitie moest worden ingedeeld, of
eenvoudigweg ontslag kreeg.801

V.II De afwikkeling van het conflict en de teloorgang van de politie (mei december 1949)

Op 6 mei kwam na zware internationale druk een politieke overeenkomst tot stand die verstrekkende
gevolgen zou hebben voor het Indonesische politiepersoneel. De Nederlandse diplomaat H. van
Roijen sloot een principeakkoord met M. Roem waarin Nederland op de belangrijkste punten overstag
ging: de Republikeinse leiders zouden terugkeren en de Nederlandse militairen verlieten Yogjakarta.
De Republiek werd daarnaast wederom erkend als zelfstandige staat binnen de toekomstige VSI. De
soevereiniteitsoverdracht diende vóór 1950 geregeld te worden tijdens de geplande RondeTafelconferentie (RTC) onder toeziend oog van de United Nations Commission for Indonesia
(UNCI). Het Indonesische politiepersoneel in Nederlandse dienst verkeerde hierdoor in een onzekere
situatie: het stond vast dat het Nederlandse leger binnen afzienbare tijd zou vertrekken, maar het was
niet duidelijk hoe de transitiefase er precies uitzag en in hoeverre de deelstaten hun zelfstandigheid
konden behouden.
De onmiddellijke consequenties van de overeenkomst op militair en bestuurlijk vlak waren
voor de politie echter nog ingrijpender. Het Van Roijen-Roem-akkoord vormde namelijk tevens een
militaire cesuur vanwege het aangekondigde staakt-het-vuren, dat in zou gaan zodra Soekarno en de
zijnen terugkeerden naar Yogjakarta. De tegenstanders van het akkoord aan Nederlandse zijde
verdwenen naar de achtergrond. Uit protest stapte Beel op 7 mei op. Spoor bezweek op 23 mei aan
een hartaanval, waarna Buurman van Vreeden het commando overnam.802 Ook procureur-generaal
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Felderhof bood teleurgesteld zijn ontslag aan.803 Hoewel uiteindelijk de uiterst kwetsbare
wapenstilstand op Java pas op 10 augustus werd afgekondigd, betekende het akkoord een enorme
opsteker voor de Republiek en belandden de Nederlandse operaties in een neerwaartse spiraal.804
Wat betekende dit nu voor de bestuurlijke situatie in Oost-Java waarin de politie moest
opereren? Het zevende artikel van de Van Roijen-Roem-overeenkomst bleek een bron voor verdere
conflicten. Hierin was namelijk vastgelegd dat de Republiek bestuur en politie mocht installeren op
alle plaatsen waar Nederlands gezag ontbrak, terwijl Nederland nominaal nog aanspraak meende te
maken op gebieden waar intussen Republikeinse 'schaduwbesturen' waren gevestigd.805 Hierdoor
gingen de Nederlandse 'pacificatieoperaties' gewoon door en probeerden zowel de Nederlandse
militairen als de TNI hun posities te consolideren.806 Van der Plas gaf terstond opdracht 'met welk
risico ook' de verlaten bestuursposten in de Negara Djawa Timur opnieuw te bemannen. In de sinds
het tweede offensief veroverde regio's beperkte hij zich tot districtshoofdplaatsen en was hij
aangewezen op samenwerking met militairen. De politie functioneerde in deze gebieden namelijk 'op
een fractie van de vredessterkte' omdat geen nieuwe politie mocht worden aangenomen en het leger
weigerde wapens te verstrekken.807 Begin mei was de situatie in Oost-Java nog tamelijk rustig, maar
in juni nam het aantal aanvallen op ambtenaren, ondernemingswachten en politiemensen weer toe.
Tevens vonden vernielingen van economische doelen plaats.808 Een deel van de TNI had namelijk
besloten de strijd voort te zetten. Van der Plas en Buurman van Vreeden verdachten de plaatselijke
TNI-commandant, Sungkono, van communistische sympathieën en gingen ervan uit zij met hem
moeilijk afspraken konden maken.809
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De loyaliteit van het politiepersoneel kwam door deze ontwikkelingen nog meer onder druk te
staan. In veel gebieden liepen ambtenaren over naar de Republiek, terwijl de TNI via de radio
aandrong op naleving van artikel 7 van de Van Roijen-Roem-overeenkomst.810 Van der Plas stelde in
juni vast dat veel politiemensen in Nederlandse dienst spijt kregen en vreesden voor altijd als
landverrader aangemerkt te worden of zelfs te worden vermoord.811 Leger, bestuur en politie waren
volgens een ambtenaar van Economische Zaken eind juni 'aan de grens van hun kunnen geraakt'.812
Op 1 juli erkende Lovink dat de bestuurlijke situatie onhoudbaar was en drong hij aan op
pragmatische samenwerking met de Republiek.813 Het bewerkstelligen van een effectieve
wapenstilstand bleek lange tijd een echter uiterst hachelijke zaak, omdat een verdeling in gescheiden
patrouillegebieden vanwege de versnippering van de TNI-guerrilla-eenheden vrijwel onmogelijk was.
Het officiële staakt-het-vuren op Java van 10 augustus drong weliswaar het aantal schietincidenten
tussen militairen drastisch terug, maar kon niet verhinderen dat de TNI overal probeerde zijn greep te
versterken.814
Wat betekende de wapenstilstand voor het politiepersoneel in Nederlandse dienst? Terwijl
steeds duidelijker werd dat de Nederlandse bescherming een aflopende zaak was, bleef de pressie op
de politie onverminderd hoog. Tot schrik van de Nederlandse bestuurders rukten plotseling overal
TNI-militairen op, die hier en daar represaillemaatregelen bleven uitvoeren tegen politiemensen en
ambtenaren in Nederlandse dienst.815 Politiefunctionarissen en ondernemingswachten ontvingen
dreigbrieven; vooral in Oost-Java was dat het geval.816 Het gevolg was dat nog meer politiemensen
overliepen. Zelfs op de 'betrouwbaarheid van de politie in gemengde militaire en politieposten' kon
volgens Lovink niet meer gerekend worden.817 De politie en ondernemingswachten – volgens
Buurman van Vreeden de 'zwakste schakels' van het Nederlandse defensiesysteem – verspeelden in
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augustus 400 wapens door desertie.818 Ook Baay vertrouwde niet langer op de loyaliteit van
Indonesische politie en ondernemingswachten, terwijl volgens hem zelfs KNIL-militairen gingen
twijfelen. Hij stelde dat indien niet werd ingegrepen, het gebied buiten de militaire posten geheel
Republikeins zou worden.819 Eind augustus speelden militairen even met het idee van een 'derde
militaire actie'.820 Van Maarseveen klaagde bij premier Hatta over de ontvoering, mishandeling en
liquidatie van bestuurs- en politieambtenaren.821
Hoewel de spanningen met de TNI nooit verdwenen, zette Nederland vanaf medio september
in op een pragmatischer koers. Op 10 september zette Lovink in op 'voorlopige gezamenlijke
bestuursvoering in onderling overleg' omdat vergaande Nederlandse troepenconcentratie op termijn
toch onvermijdelijk was. Deze samenwerking met 'constructieve elementen' bleef aanvankelijk
beperkt tot de nieuw veroverde gebieden, de Negara's waren uitgezonderd.822 Ook in Oost-Java kozen
de hoogste autoriteiten voor pragmatische oplossingen en samenwerking met de Republiek. Van der
Plas besloot in september 1949 de Negara Djawa Timur versneld bevoegdheden te verlenen in de
hoop in de toekomst iets van de regionale autonomie te bewaren. Plotseling had zelfs hij van
'behoorlijke republikeinen' hogere verwachtingen dan van de 'vele ontmoedigde Pamong Pradja's, die
onder alle opvolgende regeringen steeds dieper hebben leren buigen'.823 De Wali Negara van OostJava Kusumonegoro deed op 30 september een poging de schaduwbesturen in zijn gebied te
legaliseren, door Republikeinse ambtenaren de mogelijkheid te bieden hun werkzaamheden
onveranderd te blijven vervullen zolang zij formeel in dienst traden van de Negara Djawa Timur.824
Terwijl Nederlandse commandanten begin oktober hun troepen uit veiligheidsoverwegingen
concentreerden op grotere posten en aanzienlijke gebieden niet langer gedekt werden door militaire
aanwezigheid, maakten de Nederlandse autoriteiten maakten geen formele afspraken met de
Republiek om de veiligheid van hun Indonesische politiepersoneel te garanderen.825 Van der Plas en
de hoogste militaire autoriteiten in Oost-Java besloten eind oktober al 'secundaire posten' van minder
dan vijftig militairen op te heffen. Deze 'de facto ontruiming van grote gebieden' mocht niet officieel
worden aangekondigd. Klaarblijkelijk wilden zij de deur op een kier houden en formeel geen afstand
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doen van Nederlands grondgebied. Plaatselijke commandanten van beide partijen moesten in
onderling overleg slechts tot informele, plaatselijke regelingen komen om chaos te voorkomen. De
politie zou tegelijkertijd 'zo mogelijk normaal' blijven 'doorfunctioneren' en in onveilige gebieden in
samengebundelde 'zware politieposten' de taken van de Nederlandse troepen overnemen. Van der Plas
besefte dat de achterlating van de politie weleens op een 'debacle' kon uitlopen. Hij benadrukte dat
vooraf zoveel mogelijk informele samenwerkingsverbanden met plaatselijke Republikeinse bestuursen politieambtenaren moesten worden gesmeed. Officiële richtlijnen omtrent de terugtrekking van de
politie ontbraken echter en de Recomba kon uiteindelijk beslissen.826 Pas vlak voor de
soevereiniteitsoverdracht maakten de Nederlandse autoriteiten officiële afspraken met kolonel
Sungkono over het gehele veiligheidsbeleid.827
Welke afwegingen maakten de Nederlandse autoriteiten uiteindelijk bij het achterlaten van
politiepersoneel? Lovink en de territoriaal commandant van Midden-Java Mollinger vreesden niet
geheel ten onrechte dat de TNI Nederlandse politiewapens zou bemachtigen. Mollinger overwoog
zelfs even de politie ongewapend achter te laten in TNI-gebieden.828 De Recomba's werden echter
uiteindelijk verantwoordelijk gesteld voor het beleid inzake de handhaving van politieposten.829 Van
der Plas koos voor een pragmatische houding. Hij wenste in de overgangstijd geen 'gezagsvacuüm en
chaos' te creëren en besloot daarom de politie met wapens achter te laten. Samenwerking met de
Polisi Negara en de Mobile Brigade kon in zijn ogen tegenwicht bieden aan de TNI en
communistische bewegingen.830 In het regentschap Madiun werd zelfs op officiële basis
samengewerkt door Republikeinse en Nederlandse bestuurders en bleven 300 politiefunctionarissen
achter.831 Medio november waren alle Algemene Politie-units en het Nederlandse kader al vertrokken
uit de stad en bleef alleen de lokale Indonesische politie achter.832 Hoewel de Republikeinse Mobiele
Brigade kort tevoren twee kaderleden van de Nederlandse politie had geëxecuteerd, kreeg
Moehammad Jasin het vertrouwen van de Nederlandse commandant in Madiun.833
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Wat waren de gevolgen voor de politie van de vergaande concentratie van Nederlandse
militaire posten en de plotselinge pragmatische houding ten aanzien van de Republikeinse
autoriteiten? De desertie onder de politie nam in de laatste fase van het conflict schrikbarende vormen
aan. Ook de represailles tegen politiemensen hielden aan.834 Vaak namen Indonesische politieagenten
hun wapens mee als afkoopsom voor eventuele wraakacties.835 In Surabaya was de politie in
Nederlandse dienst zo 'wankelmoedig', dat de Nederlandse autoriteiten overwogen de Republikeinse
politie al voor de soevereiniteitsoverdracht te installeren.836 Ook de Recomba van Midden-Java
klaagde in oktober 1949 dat de politie in het 'beginstadium van ontbinding' verkeerde.837 In de
omgeving van Blitar en Malang stond de TNI eind november nog altijd vijandig tegenover
ambtenaren en politie.838 In Zuid-Malang werd in diezelfde maand een massagraf ontdekt waarin
volgens Van der Plas ontvoerde politiemensen levend waren begraven. Tot zijn schrik behoorden de
daders tot een bataljon dat als "goed" en 'anti-communistisch' bekend stond.839 Hij vreesde dat
Indonesische politiemensen die actief hadden meegevochten zouden worden vermoord, een lot dat
volgens hem zelfs sommige deserteurs trof.840
Uiteindelijk lieten de Nederlandse politieke autoriteiten het Indonesische politiepersoneel min
of meer aan hun lot over. De Wali Negara van Oost-Java was bezig zich te distantiëren van zijn proNederlandse ambtenaren.841 Volgens Van der Plas gaven 'fatsoenlijke' Republikeinen aan dat het
onmogelijk was deze individuen te beschermen.842 Van der Plas probeerde als eindverantwoordelijke
slechts op kleine schaal individuele politiebeambten in veiligheid te stellen. Met 'overlopers' had de
Recomba geen medelijden, wel probeerde hij met succes enkele 'zeer bekwame, geheel Nederlands
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gevormde en denkende krachten' naar Nederland of Suriname over te plaatsen.843 42 andere
politiefunctionarissen die gevaar liepen konden naar een andere streek worden overgeplaatst, maar de
rest moest zich zien te redden.844

Conclusie

Het politiebeleid was geheel gebaseerd op de gedachte dat de uitschakeling van de Republiek een
snelle bestuurlijke wederopbouw aanzienlijk zou vereenvoudigen. De 'verovering van Jogya' was
volgens J.J.P de Jong voor de legertop een 'geloofsartikel' geworden dat synoniem geacht werd met de
'vernietiging van de TNI'.845 Het uitblijven van deze vurig gewenste verbetering werd al gauw
geweten aan de angst voor een terugkeer van de Republiek. Aanvankelijk gaf de Nederlandse
regering immers geen uitsluitsel over de volledige liquidatie van de Republiek.846 Volgens Felderhof
deed het uitblijven van een dergelijke 'positieve uitspraak' de 'weifelaars' terugtreden en 'bij de
tegenpartij driestheid' toenemen.847 De legerleiding, Beel, Van der Plas en menig Haags politicus
klampten zich vast aan deze politieke verklaring voor de tegenvallende resultaten van de militaire
actie.848
Historici hebben de mythe dat Nederland een militaire overwinning aan de
onderhandelingstafel heeft verspeeld, ontkracht. Van den Doel, De Moor, Frakking en Brocades
Zaalberg stelden vast dat de strijd in 1949 ook met militaire middelen niet gewonnen had kunnen
worden.849 Volgens Groen kunnen de effecten van de politiek op het moreel van de TNI niet goed
worden beoordeeld, maar lijkt eerder de mate van steun van de plaatselijke bevolking voor de
guerrilla-eenheden doorslaggevend te zijn geweest.850 Volgens haar kenmerkte de eerste helft van
1949 zich door een 'militaire patstelling'.851
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De teloorgang van de civiele politie toont aan hoezeer militaire en politieke misrekeningen in
elkaars verlengde lagen. De Nederlandse civiele politie bleek vanwege haar lichte bewapening en
gebrekkige opleiding niet opgewassen tegen het escalerende geweld in 1949, maar de toenemende
onbetrouwbaarheid van de politie kende niet alleen militaire oorzaken. Het was de combinatie van
militaire kwetsbaarheid en gebrek aan toekomstperspectief dat het moreel van de politie uiteindelijk
brak. Tijdens de fase direct na Operatie Kraai openbaarde zich de kwetsbaarheid van het Nederlandse
bestuur. Zodra de Nederlandse troepen tijdens het offensief waren uitgezwermd en de militaire
ruggensteun plotseling wegviel, bleek de civiele politie een makkelijk doelwit. Van Wilgenburg, de
resident van het onveilige Malang, benadrukte dat er geen maatregelen werden genomen tegen
infiltratieplannen.852
De politie moest overal haastig worden teruggetrokken. Hoewel het Nederlandse leger zijn
positie vanaf februari wist te consolideren, was van effectief bestuur al lang geen sprake meer. Om
precies die reden had artikel 7 van de Van Roijen-Roem-overeenkomst vervolgens zulke desastreuze
gevolgen: noodgedwongen moesten de Nederlanders het feit onder ogen zien dat zij in veel gebieden
buiten de hoofdplaatsen weinig meer te vertellen hadden. De politie kon niet meer zelfstandig
opereren, had geen militaire waarde meer en vormde naast de dorpsbesturen de zwakste schakel in het
Nederlandse defensiesysteem. Inlichtingennetwerken vielen weg en de politie fungeerde niet langer
als schakel tussen de militairen en de bevolking. De verharding van de strijd en het groeiende aantal
Indonesische burgerslachtoffers waren ten dele het gevolg van het wegvallen van het bestuur en de
politie.853
Van der Plas benadrukte telkens dat de Nederlanders de 'coöperatoren' niet in de steek zouden
laten, maar eigenlijk was allang duidelijk dat de Negara Djawa Timur door Nederlandse militaire
aanwezigheid overeind gehouden werd.854 Vroeg of laat moest het politiekorps worden overgedragen
aan de VSI.855 Toen het militaire waagstuk geen vruchten bleek af te werpen moest de Nederlandse
regering omschakelen en naar een pragmatisch beleid om verdere schade in te perken. De civiele
politie had altijd deel uitgemaakt van de plannen voor een toekomstig Indonesië naar Nederlandse
smaak, maar had nu geen prioriteit meer. Het Indonesische politiepersoneel was min of meer op
zichzelf aangewezen om in aanloop naar het Nederlandse vertrek niet als collaborateur aangemerkt te
worden.
Het is onmogelijk om aan de hand van het fragmentarische bronnenmateriaal een inschatting
te maken van de totale omvang van de liquidaties, ontvoeringen en deserties onder de civiele
politiekorpsen.856 Het politiebeleid was ook tijdens het slotjaar van het conflict zeer chaotisch. Omdat
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de politie in de beleidsstukken vaak slechts zijdelings worden genoemd en de hoogste autoriteiten
nauwelijks aandacht besteedden aan de diensten, neemt de civiele politie tevens in de Nederlandse
historiografie slechts een marginale plek in. De exacte motieven van het lagere Indonesische
personeel kunnen in het archiefmateriaal vaak slechts indirect afgelezen worden aan de hand van de
posities die zij innamen tegenover het Nederlandse en Republikeinse gezag. Toch biedt de civiele
politie een uniek perspectief op de fundamentele problematiek van het beleid tijdens de dekolonisatie.
De formatie van de politie was namelijk een belangrijk onderdeel van de ultieme pogingen van
Nederlandse koloniale bestuur om de Javaanse bevolking te mobiliseren en het initiatief te herwinnen
op de Republiek. De ondergang van de 35.000 man sterke dienst illustreert de kwetsbaarheid van het
Nederlandse gezag in Oost-Java en de enorme risico's die de Nederlandse autoriteiten namen met
Operatie Kraai. Het Nederlandse bestuur pretendeerde stabiel en daadkrachtig te zijn, maar bleek
uiteindelijk uiterst wankel.
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Conclusie
Het Nederlandse politiebeleid in Oost-Java en Madura had altijd een tentatief, voorlopig karakter
waarbij de actuele politieke en militaire situatie de nadere invulling van de politieke vergezichten met
betrekking tot de toekomstige politieorgansiatie dicteerde. Afhankelijk van de voortgang aan de
diplomatieke onderhandelingstafel en de ontwikkeling van de militaire strijd paste Batavia de
concrete beleidsvoorstellen voortdurend aan, zodat de lagere bestuurlijke instanties deze nooit geheel
ten uitvoer brachten.857 De politieorganisaties breidden zich desondanks improviserenderwijs gestaag
uit. Het geraamte van de politieorganisatie in Oost-Java bleef na het Linggarjati-akkoord in alle
Nederlandse plannen bovendien onveranderd. Het meest prestigieuze korps was de gemilitariseerde
mobiele politie die achtereenvolgens de Gendarmerie, Gemengde Gewapende Politie en Polisi
Istimewa werd genoemd. Dit korps moest het dankzij de personele eisen, betere bewapening en
training het 'keurkorps' van de nieuwe Verenigde Staten van Indonesië gaan vormen. De civiele
politie (Algemene Politie en Daerahpolitie) breidde zich veel sneller uit en omvatte het overgrote deel
van het politiepersoneel, maar bestond hoofdzakelijk uit haastig aangeworven Indonesische rekruten
met een zeer gebrekkige opleiding. De Daerahpolitie had een provisorisch karakter en de toekomstige
status van de organisatie werd vanwege de guerrillaoorlog iets van later zorg. Ondertussen ontwierp
de legerleiding in de vorm van de Veiligheidsbataljons een militair alternatief voor de civiele politie.
Streefden de Nederlandse autoriteiten met dit beleid nu naar een 'geleidelijke dekolonisatie' of
een 'moderne koloniale staat'? De beleidsvoorstellen van de hogere autoriteiten in Den Haag en
Batavia alleen geven hierover geen eenduidig beeld. Enerzijds bevatten zij serieuze hervormingen die
de VSI en de deelstaten Oost-Java en Madura kracht moesten verlenen. Alle politieorganisaties
dienden op termijn ter beschikking te komen van de nieuwe bestuurlijke instanties. Het dualistisch
bestuur moest worden afgeschaft en Indonesiërs zouden in de toekomst de politieorganisaties dragen:
er kwam een uniform rangenstelsel en inheemse politierangen als mantri-politie of politie wedana
verdwenen.858 De toekomstige gendarmerieorganisatie moest geheel zelfstandig de orde kunnen
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handhaven, opdat het 'moderne' Indonesische leger niet langer koloniale politietaken hoefde te
vervullen. Anderzijds is het niet moeilijk in dit voorgenomen politiebestel de contouren van de oude
koloniale politie te herkennen: een gemilitariseerd korps, dat hard moest kunnen optreden en de plaats
van het vroegere KNIL of de Gewapende Politie innam, vormde de ruggengraat van de organisatie,
waardoor evenals in de koloniale periode de zekerheid van dwangmiddelen uiteindelijk leek te
prevaleren boven civiele ambities. De lagere civiele politie trad op de plek van de vroegere Veld- en
bestuurspolitie en was minder ambitieus opgezet.
Waarom liepen de pogingen om een civiele politieorganisatie in Oost-Java en Madura te
organiseren uiteindelijk stuk? De fundamentele problemen van het politievraagstuk komen pas aan het
licht wanneer we het beleid in de verschillende fases van het conflict telkens aan de hand van een
doorsnede van de van verschillende bestuurlijke niveaus analyseren. De morele druk, intimidatie en
aanslagen die de TNI en andere gewapende groeperingen hanteerden tegen 'collaborateurs' vormden
de voornaamste belemmering voor het functioneren van de civiele politie. Toch is het te eenvoudig
het falen van de civiele politie alleen aan de militaire omstandigheden te wijten. Ook de interactie
tussen de politieke autoriteiten in Den Haag en Batavia, de legertop en het bestuur onder aanvoering
van de Recomba was bepalend voor de prioriteiten die de civiele politie kreeg en de resultaten van het
beleid. De politieke en militaire dimensie van het conflict kunnen uiteindelijk niet los van elkaar
gezien worden.
Ten grondslag aan de problemen van de politie lag namelijk een dubbele crisis: de
Nederlandse autoriteiten moesten zowel een veiligheidscrisis als een legitimiteitscrisis oplossen. De
twee componenten van het 'monopolie op legitiem geweld' – het 'geweldspotentieel' (dwangmiddelen)
en het 'rechtenmonopolie' (legitimiteit van het gezag) – moesten beiden opnieuw gestalte krijgen.859
Enerzijds moesten zij de gezagsmiddelen uitbreiden door overal politieorganisaties op te zetten die in
staat waren het haastig opgezette Nederlandse bestuur te beveiligen, inlichtingen te verschaffen en de
pro-Republikeinse guerrilla-eenheden en andere gewapende groepen te isoleren van de bevolking.
Anderzijds moest een betrouwbare, gestroomlijnde civiele politiedienst als het gezicht van de nieuwe
Indonesische staat het Nederlandse politieke alternatief geloofwaardigheid verlenen. De coöperatieve
bestuurders moesten er immers op kunnen vertrouwen dat zij op termijn konden beschikken over een
eigen geheel zelfstandig, Indonesisch gezagsapparaat dat niet alleen 'rust en orde' bracht maar tevens
gedragen werd door de bevolking. Deze doelen bleken uiteindelijk onverenigbaar.
De Daerahpolitie leek op papier als geheel Indonesische civiele politieorganisatie het orgaan
dat het best aan deze politieke eisen voldeed, maar kreeg nauwelijks prioriteit. In de onderhandelingen
met de Republiek richtten de Nederlandse onderhandelaars hun pijlen telkens op de totstandkoming
van een gendarmerie als militair-politieel elitekorps. Hierin zagen zij de mogelijkheid de Nederlandse
troepen op termijn af te lossen en te voorkomen dat de pro-Nederlandse deelstaten ten prooi zouden
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vallen aan de TNI. Ondertussen wist de legertop een opzienbarende autonome, politieke rol te
verwerven in het politiebeleid. Dit kwam bovenal door hun dubbele machtspositie: enerzijds kon
Spoor als 'politieke generaal' condities stellen aan de onderhandelingen en beleidskeuzes, anderzijds
kon het leger via de bevoegdheden van plaatselijke commandanten, het DCO en de distributie van
wapens, vervoermiddelen en instructiepersoneel het plaatselijke politiebeleid naar zijn hand zetten.
Dankzij zijn inspraak bij de regering in Den Haag, wist Spoor zijn politiek onacceptabele
gendarmerieplan door te drijven en de regering te overtuigen voor de Veiligheidsbataljons te kiezen in
plaats van de civiele politie. Ondertussen verleende de legertop de civiele politie in Oost-Java weinig
ondersteuning, omdat Spoor en de zijnen twijfelden aan de loyaliteit van het politiepersoneel en
inzagen dat politieposten dankbare doelwitten van de TNI en gewapende benden vormden.
Het overwicht van de militairen ging van meet af aan ten koste van de civiel-politionele
kwaliteiten van de politie. De 'vergroofde sociale beheersing' die volgens Van Doorn en Hendrix
optrad binnen het Nederlandse gezagsapparaat had duidelijk zijn weerslag op de civiele politie.860 Het
is onmogelijk om uitsluitsel te geven over de schaal van het geweld dat de politie zelf inzette tegen de
bevolking, maar het staat buiten kijf dat het paramilitaire karakter van de politie niet bijdroeg aan het
terugwinnen van het vertrouwen van de bevolking en de daarvoor noodzakelijk beteugeling van
geweld. Het 'gezicht van de staat' bestond uit veelal jonge rekruten die na een militaire training van
zes weken met (automatische) wapens het plaatselijke bestuur rugdekking moesten geven en soms
met steun van enkele militairen op politievestinkjes werden teruggetrokken. De politie vormde een
pion binnen de contraguerrilla van Spoor en was ongeschikt voor preventief politieoptreden, het
bestrijden van individuele misdaad en het normaliseren van het bestuur in gevaarlijke gebieden. Meer
dan ooit kwam het (semi)militaire karakter van de koloniale politie naar voren.
Het falen van de civiele politie was geen toevallige militair-strategische misrekening, maar
illustreert het onvermogen van de koloniale staat om tijdens de dekolonisatiecrisis
hervormingsplannen in de praktijk te effectueren en het gezag van legitimiteit te voorzien. Zoals in in
hoofdstuk 1 duidelijk werd, hing het semimilitaire, repressieve karakter van veel koloniale
politieorganisties sterk samen met de kwetsbaarheid van koloniale staten. Zij moesten met beperkte
middelen in uitgestrekte gebieden de belangen van een kleine Europese minderheid zien te
handhaven. Zoals blijkt uit de doodstrijd van het koloniale bestuur in Oost-Java, was taak waar de
Algemene Politie tijdens de dekolonisatie voor stond niet fundamenteel anders, maar vooral extremer.
Alleen het bestuur, met Recomba Van der Plas voorop, had fundamenteel belang bij een sterke civiele
politie. Zonder politiebescherming konden de bestuursposten immers niet worden gehandhaafd. Het
Nederlandse gezag was echter zwakker dan ooit. Uiteindelijk greep de Algemene Politie terug op haar
routines en bleef de politie noodgedwongen een instrument van het lokale bestuur, terwijl de negara's
pas aan het eind van 1949 daadwerkelijk bevoegdheden kregen.
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Tijdens de dekolonisatie werd hierdoor de spanning tussen civiele ambities enerzijds en de
noodzaak tot repressie en politiegeweld anderzijds – dat Bloembergen omschreef als het dilemma
tussen 'zorg' en 'angst' – alleen maar scherper.861 Vanwege de fundamentele zwakte van het
Nederlandse gezag tijdens de dekolonisatie kon een 'beschaafde' politieorganisatie met een uniforme
opleiding, organisatiestructuur, en uitrusting nooit tot stand komen. Het gebrek aan kaderpersoneel,
wapens en rekruteringsmogelijkheden, maakte namelijk dat de Algemene Politie en bestuurders
moesten opereren met de mogelijkheden die de lokale situatie hen bood. De stap van 'bricolage' naar
'engineering' die Shipway omschreef als het essentiële vraagstuk van de koloniale staat tijdens de
dekolonisatie, kon voor wat betreft de politieorganisatie in Nederlands-Indië nooit overbrugd worden.
Evenals voor de oorlog was het gezag over de politie gefragmenteerd en droegen de afzonderlijke
politiekorpsen het stempel van de plaatselijke bestuurlijke situatie en allerlei geïmproviseerde
beleidsmaatregelen.
Terwijl de politieke afspraken in het Linggarjati-akkoord en de officiële Nederlandse
regeringspolitiek daadwerkelijk grondige politieke hervormingen behelsden, viel het bestuur in OostJava terug op hun traditionele legitimiteitsclaims: het BB, het leger en de Algemene Politie zagen
zichzelf als enige partij die voor 'rust en orde' kon zorgen te midden van de maatschappelijke
anarchie. Het conflict was niet alleen een uitputtingsslag tussen de Nederlandse militairen en de
Republiek, maar was tevens een strijd om de toekomstige maatschappelijke orde en de greep op de
Indonesische samenleving. Van der Plas dacht met de behoudende krachten binnen de samenleving
van Oost-Java (de traditionele elites en de religieus leiders) de Republiek te kunnen verdrijven en
stabiliteit te creëren. In de Negara Madura zag hij de bevestiging van zijn gelijk: hier leek het
Nederlandse bestuur dankzij zijn alliantie met regent Tjakraningrat daadwerkelijk de situatie meester
te zijn. Van der Plas, de militaire commandanten maar ook een koloniaal politiecommissaris als Van
der Poel hielden tot het bittere eind vast aan het geloof dat met stevig, doortastend optreden
Nederland het initiatief naar zich toe kon trekken. Zonder dit rotsvaste geloof viel immers de hele
bodem onder het militaire en civiele beleid vandaan.
Dit mantra van stevig optreden had drie zeer ongunstige gevolgen voor het plaatselijke
politiebeleid. Ten eerste waren civiele bestuurders als Hunger en Van der Plas net als de militaire
autoriteiten ervan overtuigd dat het noodzakelijk was te allen tijde minstens de schijn van een stabiel
bestuur hoog te houden. Zij gingen ervan uit dat de bevolking wars was van hogere politiek en hun
sympathieën baseerden op hetgeen zij in hun directe omgeving waarnamen. Hierdoor waren met name
BB-ers bereid aanzienlijke risico's te nemen met het in stand houden van politieposten, met het gevolg
dat zij met grote regelmaat doelwit van aanvallen waren. Ten tweede dwong het stellige geloof in
standvastigheid de Nederlandse autoriteiten er telkens toe een onbuigzame opstelling aan te nemen
tegenover de Republiek. Deze houding maakte politiesamenwerking onmogelijke, aangezien de TNI
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en de radicalere facties binnen de Republiek evenmin bereid waren tot compromissen. Dit terwijl
politiesamenwerking een belangrijke voorwaarde voor demilitarisering was.862 Ten derde geloofden
niet alleen de legertop, maar ook het merendeel van de bestuurders dat de bezetting van Djocja het
vertrouwen in het Nederlands gezag onmiddellijk zou verbeteren. Na de tegenvallende resultaten van
het tweede Nederlandse offensief bleek de gebrekkig opgeleide en bewapende politiemacht totaal
onvoorbereid op de verhevigde guerrillastrijd.
Kan de escalatie van het conflict in Oost-Java nu worden toegeschreven aan de mechanismen
van de 'staat van geweld' en was het Nederlandse bestuur gebaseerd op een 'angstregime'? Uiteindelijk
zochten de Nederlandse autoriteiten – de militaire commandanten voorop – inderdaad hun toevlucht
tot gewelddadig machtsvertoon. Spoor zag niks in de 'proeftuin van Mojokerto' maar toonde zich
tevreden over de resultaten van het optreden van Westerling in Zuid-Celebes.863 Ondanks de
hervormingsgezinde toon van sommige Nederlandse politici, kende het dekolonisatiebeleid een uiterst
gewelddadig karakter. Te midden van de guerrillastrijd stoelde het Nederlandse bestuur op het
gebruik van militair geweld.
Uiteindelijk zijn de termen 'staat van geweld' en 'angstregime' desondanks van weinig waarde
bij het verklaren van het falen van de civiele politie, omdat zij te veel het overwicht van de
Nederlandse autoriteiten suggereren en geen inzicht bieden in de problemen die de autoriteiten
hadden bij het normaliseren van hun gezag. Het politiebeleid illustreert de onmacht van de
Nederlandse bestuurders die gelijktijdig een legitimiteits- en gezagscrisis moesten oplossen. De
discrepantie tussen de politieke doelstellingen van de Nederlandse dekolonisatiepolitiek en de
mogelijkheden die zij in de praktijk hadden om de situatie naar hun hand te zetten droeg bij aan de
verharding van het conflict. Terwijl in de vooroorlogse periode politiegeweld al duidde op de zwakte
van de koloniale staat, was de escalatie van het conflict in Oost-Java hoofdzakelijk het resultaat van
het ontbreken van een effectieve staatsmacht. De Nederlandse autoriteiten brachten daarom een
pragmatische scheiding aan tussen de politieke doelstellingen op lange termijn en de maatregelen van
militaire urgentie. In plaats van een uitgedokterd plan voor een gecentraliseerde 'moderne'
politieorganisatie, reflecteert het Nederlandse politiebeleid in Oost-Java de pogingen van de lokale
commandanten en bestuurders om uit alle macht hun gezag te vestigen.
Weliswaar wist het Nederlandse militaire noodregime dankzij de aantrekkingskracht van
wapens, salaris en uniformen op korte termijn een aanzienlijke politiemacht te mobiliseren, maar zij
slaagden er in Oost-Java nooit in een duurzaam politiek alternatief te ontwikkelen. Het verloop van de
politie in 1949 toont maar al te duidelijk aan dat de Negara Jawa Timur alleen door de Nederlandse
militaire aanwezigheid standhield. Zoals Darwin schreef was 'koloniale legitimiteit' een 'cheque op
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naam van een failliete bank': zodra duidelijk was dat Nederland moest inbinden probeerden de
'coöperatieve' politiefunctionarissen het stempel van collaborateur te ontlopen.864 De Nederlandse
autoriteiten lieten hen uiteindelijk in de steek.
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