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Datum onafhankelijkheid Republiek Indonesië. 
 
Een analyse van AURORE en Maluku4Maluku volgens de vijf principes van wetenschappelijke 
integriteit. 14 juli  2020. 
 
Tijdens de tweede publieksbijeenkomst (13 september 2018) verklaarde de heer prof. dr. F. van Vree 
dat de onderzoekers niet op enigerlei wijze de datum van 17 augustus 1945 als 
onafhankelijkheidsdatum ter discussie willen stellen.  
De onderzoekers willen daarmee aangeven dat op 17 augustus 1945 sprake zou zijn van de 
onafhankelijke, soevereine staat, de Republiek Indonesië. 
 
Deze stellingname wordt onderstaand tegen het wetenschappelijke licht gehouden. 
 
De feiten. 
 

1. Op 17 augustus 1945 spreekt Soekarno een proclamatietekst uit  die is ondertekend door 
hemzelf en Hatta. 
 

2. Op dat moment voldoet de geproclameerde Republiek niet aan de constitutieve vereisten 
vermeld in Article 1 van de Montevideo Convention, 1934.  
 

3. Op dat moment is er evenmin sprake van een erkenning van de geproclameerde Republiek 
door de internationale gemeenschap. 
 

4. In het akkoord van Lingardjatti (november 1946) komen de vertegenwoordigers van de 
geproclameerde Republiek en die van Nederland overeen dat er sprake is van een 
gezagspositie van de ‘regeering’ van die Republiek op delen van Java, Sumatra en Madoera. 
 

5. In december 1946 wordt de onafhankelijke deelstaat Oost-Indonesië opgericht en 
functioneert die met een eigen parlement, een eigen regering en een eigen president. 
 

6. In het Renville-akkoord (1948) erkennen de partijen bij dat akkoord – waaronder ook de 
geproclameerde Republiek – dat de soevereiniteit van Nederland over Nederlands-Indië blijft 
bestaan totdat die is overgedragen aan de Verenigde Staten van Indonesië. 
 

7. Tot aan de soevereiniteitsoverdracht werd de jurisdictie van Nederland in Nederlands-Indië 
erkend bij het berechten van Japanse oorlogsmisdadigers en andere collaborateurs. Die 
speciale berechting duurde tot tegen de soevereiniteitsoverdracht. 

 
8. In de Wet soevereiniteitsoverdracht Indonesië (21 december 1949) staat o.m. dat de 

‘Renville-beginselen’ gelden. Dat wil zeggen dat elk landsdeel het recht heeft te bepalen 
welke relatie het wil met de Verenigde Staten van Indonesië en met Nederland. (artikel 6). 
Dat is het beginsel van het zelfbeschikkingsrecht van elke deelstaat. Dat beginsel stond ook in 
de akkoord van Lingardjatti. 

 
9. Op 27 december 1949 wordt de ‘Republik Indonesia Serikat’ (RIS) als rechtsopvolger van 

Nederlands-Indië opgericht. Deze republiek bestond toen uit zeven deelstaten en negen 
autonome gebieden. 
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10. Op 27 december 1949 vindt de overdracht van de soevereiniteit van Nederland over 
Nederlands-Indië aan de ‘Repiblik Indonesia Serikat’ (RIS)  plaats. 
 

11. De internationale erkenning van de RIS ontwikkelt zich na 27 december 1949 voorspoedig. 
 

12. Op 25 april 1950 proclameert de Republiek van de Zuid-Molukken (RMS) haar 
onafhankelijkheid en zelfstandigheid. 

 
13. De deelrepubliek Republiek Indonesië zet ondertussen andere onafhankelijke deelstaten – 

met gebruikmaking van militaire interventie – onder druk om op te gaan in een 
eenheidsstaat. 

 
14. Op 19 mei 1950 wordt onder deze druk besloten tot het vormen van die eenheidsstaat. 

 
15. Op 17 augustus 1950 wordt de eenheidstaat de Republiek Indonesië uitgeroepen. De datum 

17 augustus is om propagandaredenen gekozen 
 

16. De RMS verzet zich daartegen en beroept zich op de eigen onafhankelijkheid. Dat verzet 
wordt met geweld gebroken door een militaire invasie vanuit Java  op Ambon op 28 
september 1950. 

 
17. De RMS wordt met geweld ingepast in de geproclameerde eenheidsstaat. 

 

18. Op 1 mei 1963 wordt Nederlands Nieuw-Guinea overgedragen aan de Republiek Indonesië. 
 

19. In de brief d.d. 30 januari 1995 (TK 23 900 V, Nr. 26), minister-president, W. Kok en minister 
van buitenlandse zaken, H.A.F.M.O van Mierlo, staat dat Nederland de 
onafhankelijkheidsverklaring van 17 augustus 1945 als een historisch vaststaand feit erkent. 
In diezelfde brief staat dat Nederland bij het Akkoord van Linggadjati (25 maart 1947), de op 
17 augustus 1945 uitgeroepen Republiek Indonesië de facto had erkend. Uit punt 4 
hierboven blijkt dat dit standpunt van Kok/Van Mierlo niet in overeenstemming is met de 
tekst van dat Akkoord. De opvatting in deze brief van Kok/Van Mierlo, dat in 1995 sprake zou 
zijn van 50 jaren onafhankelijkheid is een gevolgtrekking uit het niet juist interpreteren van 
het Akkoord van Linggadjati en dus evenzeer onjuist.  
 

20. Tijdens het staatsbezoek van koningin Beatrix (1995) sprak die over 17 augustus 1945 als ‘de 
dag waarop uw land vijftig jaar geleden zijn onafhankelijkheid  uitriep.’ Deze uitspraak is in 
overeenstemming met het standpunt in de brief van Kok/Van Mierlo d.d. 30 januari 1995, 
dat Nederland de onafhankelijkheidsverklaring van 17 augustus 1945 als een historisch 
vaststaand feit erkent. 
 

21. Op 15 augustus 2005 spreekt Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot uit dat in Nederland 
het besef bestaat dat de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië de facto al begon op 
17 augustus 1945 en dat het kabinet dit feit in politieke en morele zin ruimhartig aanvaardt. 
De bedoeling van deze verklaring was de relatie tussen Indonesië en Nederland verder te 
intensiveren en oud zeer weg te nemen.  
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22. Op 17 augustus 2005 spreekt Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot – op bezoek in 
Jakarta – uit dat door zijn aanwezigheid de Nederlandse regering tot uitdrukking brengt ‘its 
political and moral acceptance of the Proklamasi, the date the Republic of Indonesia declared 
independence’. Een erkenning van 17 augustus 1945 als proclamatiedatum. Geen erkenning 
van het bestaan van die republiek. 
 

23. In de brief d.d. 29 juni 2006 van de Minister van Buitenlandse zaken Ben Bot aan de 
Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal bevestigt hij dat standpunt. 
 

24. Op 10 maart 2020 zegt koning Willem Alexander tijdens het staatsbezoek aan Indonesië: ‘Mr. 
President, om 17 August it will be 75 years since Indonesia issued its Proklamasi, claiming its 
place among independent and free states. The Dutch government explicitly acknowledged 
this fact, both politically and moraly, 15 years ago.’ 
 

Analyse van de feiten. 
 

1. Op 17 augustus 1945 bestond, gezien de feiten en de destijds toepasselijke rechtsregels, 
geen soevereine eenheidsstaat de Republiek Indonesië die de archipel omvatte. 

2. Op 27 december 1949 werd de soevereiniteit van Nederland over Nederlands-Indië 
overgedragen aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië. 

3. Deze gang van zaken is door Nederland en de partijen aan Indonesische zijde in akkoorden 
en tijdens de soevereiniteitsoverdracht bekrachtigd. 

4. Op 17 augustus 1950 wordt de eenheidsstaat de Republiek Indonesië geproclameerd. 
5. Pas op 1 mei 1963 bestaat de huidige eenheidsstaat de Republiek Indonesië.  

 
Conclusie. 
 
De stellingname van de onderzoekers van het dekolonisatieonderzoek Nederlands-Indië 1945 – 1950 
dat op 17 augustus 1945 sprake is van de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië is hiermee in 
strijd en vanuit een wetenschappelijk oogpunt onhoudbaar. 
 
Nadere vraag. 
 
De vraag is of de politieke uitlatingen die sedert 1995 zijn gedaan tot een andere conclusie  leiden. 
 
Vanuit wetenschappelijk oogpunt is allereerst van belang vast te stellen welke betekenis moet 
worden toegekend aan deze politieke uitlatingen.  
 
Politieke standpunten kunnen historische feiten niet uitwissen en vervangen door andere feiten.  
Dat is weliswaar niet ongebruikelijk in totalitaire regimes waar de onafhankelijkheid van de 
wetenschap niet telt.  Maar in Nederland kan dat volgens de principes van wetenschappelijke 
integriteit niet. 
 
De tekst die koningin Beatrix in 1995 uitsprak klopt met de feiten. Die verwijst alleen naar de 
proclamatiedatum. 
 
Uit de uitlatingen van minister Bot en koning Willem Alexander in onderling verband begrepen blijkt 
dat de Nederlandse regering erkent dat de onafhankelijkheid van Indonesië op 17 augustus 1945 is 
geproclameerd. Een erkenning van 17 augustus 1945 als proclamatiedatum. 
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De tekst die koning Willem Alexander uitsprak is op dat punt eenduidig en in overeenstemming met 
de feiten. Omdat proclamatie van en het bestaan van de Republiek Indonesië twee onderscheiden 
zaken zijn. 
 
De woorden die minister Bot op 15 augustus 2005 gebruikte zijn niet op het eerste gezicht duidelijk. 
De door hem gekozen formulering dat de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië de facto al 
begon op 17 augustus 1945 is in overeenstemming met de feiten, als hij hier het begin van een 
specifiek proces aanduidt. Dat proces eindigde op 27 december 1949 met de 
soevereiniteitsoverdracht.  
Het gebruik van het woord ‘begon’ lijkt dat proces te willen aanduiden. Bot formuleert niet ‘er al 
was’. Zo’n formulering zou verwijzen naar het feitelijk bestaan van die republiek. 
De formulering ‘in politieke en morele zin ruimhartig’ is een politieke formule die past bij de 
bedoeling van deze verklaring: de relaties tussen Indonesië en Nederland verbeteren. 
 
De tekst van de toespraak van Minister Ben Bot op 17 augustus 2005 in Jakarta en zijn brief d.d. 28 
juni 2006 (hierboven vermeld) bevestigen de betekenis van 17 augustus 1945 als louter 
proclamatiedatum. 
 
Mede gezien het feit dat de duidelijke en eenduidige formulering van koning Willem Alexander van 
recente datum is, is de conclusie gerechtvaardigd dat de Nederlandse regering erkent dat op 17 
augustus 1945 de onafhankelijkheid van Indonesië is geproclameerd. Niet dat is erkend dat die 
republiek op die datum feitelijk bestond. 
Dat politieke standpunt is in overeenstemming met de feiten.  
 
Nadere conclusie. 
  
Die politieke uitspraken leiden niet tot een andere wetenschappelijk gefundeerde conclusie. 
Derhalve bestaat de onafhankelijkheid van de Republik Indonesia Serikat (RIS), dat zijn de Verenigde 
Staten van Indonesië, eerst vanaf 27 december 1949. 
 
De stellingname van de onderzoekers die uitgaat van 17 augustus 1945 is in strijd met de feiten, de 
historische context, het destijds toepasselijke recht en derhalve wetenschappelijk onhoudbaar. 
 
Op grond van de Open brief d.d. 22 juni 2020 van AURORE lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd 
dat politieke motieven aan deze stellingname ten grondslag liggen.   
Dat lijkt het motief te zijn Nederland te kunnen beschuldigen van het voeren van een onrechtmatige 
oorlog met de onafhankelijke staat de Republiek Indonesië. 
 
Cruciaal punt. 
 
Op grond van de feiten staat vast dat er pas op 27 december 1949 sprake was van de Republik 
Indonesia Serikat (RIS). Die republiek bestond op 17 augustus 1945 feitelijk niet. Een andere 
republiek die de gehele archipel omvatte bestond evenmin. 
 
De vraag komt op hoe men nu iets kan erkennen wat feitelijk niet bestaat? Een dergelijk standpunt is 
wetenschappelijk onhoudbaar. 
Het onderscheid tussen feitelijke en juridische erkenning van de onafhankelijkheid op 17 augustus 
1945 is iets dat is bedacht maar in werkelijkheid niet bestaat, derhalve een verzinsel.  
 
Onafhankelijkheid is een juridisch begrip dat een belangrijke rol speelt in de staatkunde. Als de 
relevante feiten – de constitutieve voorwaarden uit de Montevideo Conventie – aanwezig zijn, dan 
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volgt daaruit het bestaan van het juridisch begrip ‘onafhankelijkheid’ van een staat. Als daaraan niet 
wordt voldaan staat dat dus niet vast. 
Het onderscheid feitelijke erkenning versus juridische erkenning van de onafhankelijkheid van een 
staat is verzonnen.  
Het integriteitsprincipe van ‘Eerlijkheid’ vereist dat men geen data of bronnen verzint of vervalst. Het 
onderscheid feitelijke versus juridische erkenning van de onafhankelijkheid is zo’n verzinsel. 
 
Aangenomen kan worden dat de regering geen hersenschimmen of verzinsels najaagt. De in 2005, 
2006  en 2020 afgelegde diplomatieke/politieke verklaringen kunnen dus ook niet betekenen dat 17 
augustus 1945 wordt erkend als feitelijke onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië. 
De regering heeft slechts een diplomatieke/politieke verklaringen afgelegd om de onderlinge 
verhoudingen te verbeteren en nog eens 17 augustus 1945 als proclamatiedatum erkend. Meer 
betekenis kan aan die verklaringen niet worden toegekend. 
 
 
 
 
Slotconclusie. 
 
De onafhankelijkheid van de RIS is eerst op 27 december 1949 tot stand gekomen. Een ander 
standpunt is wetenschappelijk onhoudbaar.  
 
Desondanks het standpunt innemen dat op 17 augustus 1945 de soevereine en onafhankelijke staat 
de Republiek Indonesië bestaat, kan dan niet anders dan een door politieke motieven ingegeven 
standpunt zijn. 
 
Gezien het feit dat wij hebben moeten vaststellen dat de leiding van het onderzoek de ‘Critical race 
theory’ aanhangt bij het bedrijven van de geschiedschrijving van de dekolonisatieperiode, is die 
politieke agenda, Nederland kunnen aanwijzen als dader van een onrechtmatige oorlog tegen de 
soevereine zelfstandige staat de Republiek Indonesië.  
Met als gevolg dat door de Nederlandse militairen massaal oorlogsmisdrijven zijn begaan en zij als 
oorlogsmisdadigers moeten worden aangemerkt. 
 
Een politiek standpunt dat niet in overeenstemming is met de historische werkelijkheid die is 
vastgesteld met inachtneming van de vijf principes van wetenschappelijke integriteit. 
 
 
 
De Pleitbezorger Principes Wetenschappelijke Integriteit – AURORE en Maluku4Maluku. 


