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R. C. KWANTES

IR. SOEKARNO'S VIER BRIEVEN1

In de nacht van 31 juli op 1 augustus 1933 werd ir. Soekarno, afgestu-
deerde van de Technische Hogeschool te Bandoeng, voorzitter van de
Partai Indonesia (Partindo) en uitgever/redacteur van het blad Fikiran
Ra'jat, voor de tweede maal in zijn politieke loopbaan gearresteerd.
Politie wachtte hem op toen hij het huis van de prominente nationalist,
het Volksraadslid M. H. Thamrin, verliet, waar de top van de partij had
beraadslaagd.

Zijn politieke vrienden hadden het ingrijpen van de autoriteiten
gevreesd en zien aankomen. Die avond nog hadden zij bij Soekarno erop
aangedrongen zich te matigen bij het voeren van zijn actie.2 Datzelfde
hadden drs. Mohammad Hatta en Darsono, beiden onverdacht-radicale
nationalistische leiders reeds eerder in 1933 gedaan, toen zij Soekarno
waarschuwden voor de mogelijk heilloze gevolgen voor hemzelf en voor
de beweging, indien hij zijn felle, anti-koloniale campagne in woord en
geschrift zou voortzetten (Kwantes 1981:359-60, nr. 7). Men herinner-
de zich waarschijnlijk nog de uitspraak van gouverneur-generaal jhr. A.
C. D. de Graeff, tijdens de rede waarmede deze op 16 juni 1930 het
nieuwe zittingsjaar van de Volksraad had geopend (Handelingen Volks-
raad, zittingsjaar 1930/31, biz. 10).

Op dat tijdstip bevonden Soekarno en drie andere top-leiders van de
toenmalige Partai Nasional Indonesia zich, in afwachting van hun be-
rechting, in preventieve hechtenis. Zij werden ervan beschuldigd, ver-
storing van de openbare orde c.q. aanranding van het gevestigde gezag
opzettelijk te hebben aangeprezen of, op zijn minst, daarvoor stemming
te hebben gemaakt (Kwantes 1981, nrs. 76-81 en 88-94). Naar aan-
leiding van deze zaak, die in Indie veel opzien baarde, waarschuwde De
Graeff 'dat de Regeering zich in voile vrijheid moet voorbehouden om
. . . van de bevoegdheid, haar toegekend bij de artikelen 35 e.v. van de
Indische Staatsregeling3, gebruik te maken, wanneer na afloop van het
strafproces . . . de thans voor de rechter getrokken personen, of ande-
ren, een actie als die welke tot de strafvervolging aanleiding gaf, moch-
ten voortzetten'.

DRS. R. C. KWANTES is een Indonesie-specialist die eerder De ontwikkeling van de
nationalistische beweging in Nederlandsch-Indie en 'Taga' samo tinggi, doedoeg samo
randah' (in: S. L. van der Wai (red.), Besturen overzee, Franeker: Wever, 1977) publi-
ceerde.
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Toen eind 1931 Soekarno, na twee jaren in de gevangenis te hebben
doorgebracht (bij wege van gratie werden hem de resterende twee jaren
geschonken), zich onmiddellijk weer in het politieke leven stortte, bleek
al gauw, dat het gebeurde hem niet tot wat meer behoedzaamheid had
geinspireerd. Het tegendeel leek eerder het geval te zijn, zoals kan
worden afgeleid uit een brief van 19 augustus 1933 aan de gouverneur-
generaal, waarin de procureur-generaal (R. J. M. Verheijen) een uit-
voerige uiteenzetting geeft van de rol, die Soekarno sedert zijn ontslag
uit de gevangenis had gespeeld "in de radicale revolutionaire beweging'
(Kwantes 1981:870 e.v., nr. 207).

Na zijn arrestatie werd Soekarno overgebracht naar de gevangenis
Soekamiskin te Bandoeng. Hij moet toen zich ervan bewust zijn ge-
weest, dat hij dit keer niet zou kunnen ontkomen aan verbanning naar
een afgelegen oord, waardoor hij vrijwel volledig zou zijn afgesneden
van het voor hem zo essentiele contact met zijn volgelingen.

Tijdens zijn gevangenschap schreef Soekarno vier brieven aan de
procureur-generaal van Nederlandsch-Indie, achtereenvolgens geda-
teerd 30 augustus en 7, 21 en 28 September.4 In steeds klemmender
bewoordingen vroeg en tenslotte smeekte hij daarin hem te vrijwaren
van verdere gerechtelijke vervolging of van internering.

In zijn eerste brief schreef Soekarno o.m.: 'Ik beloof om verder mij
terug te trekken uit het politieke leven, en als rustig burger in het
onderhoud van mijn gezin te voorzien door architecten- en ingenieurs-
praktijk' . . . 'Wat mijzelf betreft, de onvrijheid, zo zwaar te dragen,
heeft ditmaal een volkomen innerlijke verandering in mij teweegge-
bracht. Niets liever verlang ik nu, dan het rustige, kalme leven. Wat de
vraag betreft, hoe ik het politieke strijdtoneel verlaten zal,-een middel,
een voorwendsel kan ik gemakkelijk vinden. Ik ben niet afhankelijk van
vrienden.' In een naschrift verklaarde Soekarno zich bereid een verkla-
ring te tekenen. Wei verzocht hij nog 'aan den inhoud of het bestaan van
mijn brief nimmer publiciteit te geven, behalve in het geval, dat ik
hieronder aanduid met "woordbreuk"'.

In zijn brief van 7 September Het Soekarno de regering de vrijheid 'om
als u het nodig acht, die verklaring openbaar te maken' . . . De beide
brieven moesten dienen als een garantie 'dat ik mijn geheele verdere
leven mij aan mijn belofte zal houden: bij woordbreuk publiceere u
hem'. Aan het einde van zijn brief ging hij nog een stap verder: indien de
regering dat een 'absolute voorwaarde' zou vinden voor zijn vrijlating,
verklaarde Soekarno zich bereid het 'verzoek om geheimhouding van
mijn brieven in zoo verre te laten vallen, door goed te vinden dat de
Regeering woorden van ongeveer de volgende strekking publiceert:
"Bij de Regeering is een verzoek binnengekomen van Ir. Soekarno om
op vrije voeten te worden gesteld, met de belofte om zich verder te
onthouden van alle politieke actie" '.5

Met de daarna volgende brief van 21 September 1933 stuurde Soe-

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:10:39PM
via free access
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karno twee brieven mee, bestemd voor respectievelijk zijn vrouw en het
hoofdbestuur van de Partai Indonesia6, waarvan hij voorzitter was.

De teksten van de Iaatstgenoemde twee brieven zijn niet bekend,
maar uit Soekarno's brief aan de procureur-generaal blijkt, dat hij het
Partindo-bestuur meedeelde, dat hij aftrad als voorzitter en als lid van de
partij.

In zijn laatste brief van 28 September 1933 herinnerde Soekarno
eraan, dat hij in zijn vorige drie brieven 'en ook in het verhoor door mr.
Jongmans' zijn voornemens onder de aandacht van de regering had
gebracht.

Hij verklaarde geen bezwaar ertegen te hebben, indien de regering
bijvoorbeeld bekend zou maken 'dat ik de Regeering om vrijlating heb
gesmeekt met de belofte mij verder geheel terug te trekken uit het
politieke leven, dat ik bereids ben uitgetreden als lid van de Partai
Indonesia, dat ik mijn functie als redacteur-uitgever van Fikiran Ra'jat
heb neergelegd, dat ik in het verhoor door mr. Jongmans heb verklaard
nu veel verkeerds te zien in de Indonesische beweging en b.v. de non-
cooperatieve politiek te betreuren'.

Een opmerkelijke passage uit het vervolg van deze brief is die, waarin
Soekarno enerzijds lijkt te willen duidelijk maken, dat hij tot het uiterste
wilde gaan in een poging zijn vrijheid te herkrijgen, terwijl hij anderzijds
laat blijken, dat hij - ondanks alle emotionele uitingen waarmee ook
deze brief doorspekt is - zijn zin voor de politieke realiteit niet had
verloren. Zij luidt als volgt: 'ik ben zelfs bereid om reeds nu, van uit mijn
smartelijke gevangenschap, indien u zulks wenschelijk acht, een artikel
te schrijven voor publikatie in Maleische bladen, behelzende een afkeu-
ring van verkeerde beginselen of tendenzen in de huidige volksbeweging
en een aanwijzing naar constructieve banen. Wat dit laatste betreft, zij
het mij echter vergund hieraan toe te voegen, dat ik van mening ben, dat
een dergelijk artikel, geschreven in gevangenschap, bij de beweging
waarschijnlijk niet veel effect zal hebben, omdat deze dan denkt slechts
te maken te hebben met "het gedaas van een gedemoraliseerd man, die
nu bij de Regeering zoete broodjes wil bakken", zoodat het artikel
slechts een schouderophalen zal kunnen oogsten.'

Hierboven stipte ik aan, dat Soekarno in zijn brieven de naam noem-
de van mr. Jongmans in verband met de hem afgenomen verhoren. Die
verhoren waren typerend voor het karakter van de Nederlands-Indische
bewindvoering, die enerzijds werd gekenmerkt door pragmatisch han-
delen, maar anderzijds sterk formele, legalistische trekken vertoonde.7

De procedure, welke aan een interneringsbesluit voorafging, was een-
voudig. De te interneren persoon werd op vraagpunten gehoord, die
door het hoofdparket waren opgesteld en die door de Raad van Neder-
Iandsch-Indie en de gouverneur-generaal moesten worden goedge-
keurd. Daarna kreeg de betrokkene nog de gelegenheid — desgewenst —
een memorie van verweer in te dienen. Vervolgens bracht de Raad van
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Nederlandsch-Indie, aan de hand van de stukken, advies uit aan de
gouverneur-generaal over de vraag of internering gewenst was en, in-
dien het antwoord daarop bevestigend luidde, welke verblijfplaats bij
voorkeur moest worden aangewezen. De uiteindelijke beslissing van de
gouverneur-generaal moest in overeenstemming zijn met het oordeel en
de aanbevelingen van de Raad.

In het geval van Soekarno handelden de justitiele autoriteiten niette-
min alsof vervolging ernstig werd overwogen. Dat was overigens de
enige mogelijkheid om hem in preventieve hechtenis te houden. Het
voornemen op iemand de maatregel van internering toe te passen, was
namelijk geen grond voor inhechtenisstelling. Aan de nu gevolgde ge-
dragslijn danken wij de in noot 7 bedoelde processen-verbaal, waarvan
de inhoud enerzijds steun geeft aan de opvatting, dat Soekarno's brieven
werkelijk door hem werden geschreven, maar die anderzijds duidelijk
maken, dat hij - ondanks alle betuigingen van spijt en beloften zich nooit
meer met politiek te zullen inlaten - zijn vrijheidsideaal ook toen niet
heeft verloochend. Alvorens nader in te gaan op het effect van zijn z.g.
knieval in Nederlands-Indische en Indonesische kringen, volgt hier-
onder een overzicht van de belangrijkste elementen uit de processen-
verbaal.

De verhoren werden afgenomen door de adjunct-hoofddjaksa (Indo-
nesisch vervolgingsambtenaar) bij de Landraad te Bandoeng, R. Hen-
darin. Zij werden begeleid door mr. P. H. C. Jongmans, substituut-
officier van justitie t.b. van de procureur-generaal. Bij enkele verhoren
was ook de controleur voor politiezaken, R. W. Kofman - als toe-
hoorder - aanwezig. De verhoren hadden achtereenvolgens plaats op 17
augustus (in 2 fasen), 18, 28 en 29 augustus en 8, 9, 13 en 14 September
1933. De tenlastelegging betrof de verdenking van het plegen van
(politieke) misdrijven, zoals omschreven in de artikelen 153bis, 154 en
156 van het wetboek van strafrecht, bijgenaamd 'de haatzaai-artike-
len'.8 De processen-verbaal werden getekend door Hendarin, Soekarno
en Jongmans.

Het eerste verhoor had meer het karakter van een discussie over de
politieke inzichten van Soekarno zoals deze tot uiting komen in zijn, in
1933 gepubliceerde, geschrift Mentjapai Indonesia Merdeka. Daarbij
richtte Hendarin speciaal de aandacht op daarin voorkomende ele-
menten als de opwekking tot strijd tegen het kapitalisme en imperia-
lisme, de aansporing tot vernietiging van de kapitalistische maatschappij
e.d.m. in verband met de uitleg welke daaraan zou kunnen c.q. moeten
worden gegeven met betrekking tot de situatie in Nederlandsch-Indie.
De opzet om Soekarno de erkenning te ontlokken, dat zijn actie en die
van zijn volgelingen waren gericht op de uiteindelijke omverwerping van
het koloniale bewind, werd stelselmatig door Soekarno gepareerd door
het politieke karakter van de strijd te benadrukken en vol te houden, dat
hij uitsluitend langs wettige weg zijn doel wilde bereiken. Zonder overi-
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gens iets prijs te geven van zijn mening, dat kapitalisme en imperialisme
verderfelijke systemen waren. Geconfronteerd met citaten uit zijn ver-
handeling over de verhouding sana-sini (Nederland(ers) tegenover In-
donesie(rs)), waarin Soekarno het gezag in Nederlands-Indie voorstelt
als een minderwaardig iets, als een jakhals of misdaad, was diens reactie
weinig overtuigend: 'ik wil daarmee niet zeggen, dat sana dus de jakhals
of de misdaad i s ' . . . 'wel erken ik, dat wij ook een strijd voeren tegen het
gezag in Nederlandsch-Indie, welke strijd echter met wettige middelen
wordt gevoerd'.

Andere typerende voorbeelden van woord en wederwoord tijdens de
verhoren op 17 augustus zijn de vraag van Hendarin: 'Waar hebt u in uw
119 bladzijden tellende boekje met ronde woorden geschreven: "wij
willen geen ongehoorzaamheid aan het huidige gezag, wij moeten uit-
sluitend met wettige middelen werken"?' en Soekarno's antwoord dat
hij inderdaad niet geschreven had over het uitsluitend strijden met
wettige middelen, 'maar wanneer ik zelfs onbezonnen gedachten in de
partij niet duld, dan begrijpt een ieder daaruit, dat ik alleen wettige
massa-actie voorsta'.

Op 18 augustus werd het steekspel in gelijke trant voortgezet. Na vier
citaten uit Mentjapai Indonesia Merdeka te hebben voorgelezen, vroeg
Hendarin bijvoorbeeld: 'Is u het met mij eens, dat deze uitdrukkingen
erop zinspelen, dat de onderwerpelijke strijd hardhandig en geweld-
dadig zal zijn?' Waarop Soekarno antwoordde: 'Ik ben het daarin niet
met u eens. Ook de uitdrukkingen: uitroeien, omverwerpen met wortel
en al, puinhopen enz. zijn beelden.'

Tijdens het verhoor op 28 augustus ging Hendarin o.m. uitvoerig in op
Soekarno's veroordeling in 1930 en diens uitlatingen in een rede, welke
hij op 2 januari 1932 uitsprak voor het congres van de Partindo.9 Ook
tijdens dit verhoor handhaafde Soekarno zijn taktiek om te trachten de
hem voorgeworpen gezagsvijandige uitspraken te ontdoen van het stig-
ma van onwettigheid. Het verhoor werd op 29 augustus voortgezet. Bij
die gelegenheid week Soekarno voor het eerst af van zijn pogen zijn
gehele optreden in het kader van de legaliteit te plaatsen, met de
woorden: 'mijn uitlatingen op de receptie van het Soerabaja-congres
moeten worden beschouwd in verband met mijn vrijlating uit de ge-
vangenis enige dagen tevoren en de emotie die deze veroorzaakte'. Maar
dit antwoord betekende nog niet, dat hij minder strijdbaar begon te
worden. Daarvan getuigt bijvoorbeeld zijn reactie op Hendarins verge-
lijking van de verhouding tussen een regering en haar onderdanen met
die tussen ouders en kinderen. Soekarno: 'Wanneer kinderen zoo over
hun ouders spreken zou dit voor hen grievend zijn. Maar uw vergelijking
gaat niet op. Kinderen zijn uit die ouders geboren. Wij zijn niet uit de
Regeering geboren.'

Ook tijdens het 6e verhoor, op 8 September 1933, bleef Soekarno
voortgaan elke aantijging betreffende uitingen van vijandschap tegen-
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over Nederlanders of het Nederlands-Indische gezag te ontzenuwen
door daaraan een onschuldige uitleg te geven. Het ging nu om citaten uit
artikeleh in het periodiek Fikiran Ra'jat, die hijzelf had geschreven of die
onder zijn verantwoordelijkheid als redacteur-uitgever waren gepubli-
ceerd.

De omslag in Soekarno's verdediging had plaats bij de aanvang
van het verhoor op 9 September 1933. Hij had toen inmiddels al
twee brieven aan de procureur-generaal geschreven, resp. gedateerd
30 augustus en 7 September. Bij de opening van het verhoor met de
gebruikelijke vraag of hij bleef bij hetgeen hij tijdens eerdere verhoren
had gezegd, antwoordde Soekarno: 'Ja. Door het leed veroorzaakt door
deze situatie en door de gehouden verhooren heeft er een innerlijke
verandering in mij plaatsgevonden. Ik gevoel, dat de politieke actie, die
ik tot dusver heb gevoerd, onbezonnen is geweest en dat ik ze niet in de
bewoordingen, zooals die in Mentjapai Indonesia Merdeka en mijn
andere uitingen zijn gebruikt, had mogen bezigen. Ik erken, dat die
bewoordingen een indruk van opruiing kunnen wekken, maar dat heb ik
dan niet bedoeld.'

Het verhoor van die dag was weer gericht op artikelen en tekeningen,
die in de bladen Fikiran Ra'jat en Soeloeh Indonesia Moeda waren
afgedrukt. Ook het optreden van Soekarno op 17 vergaderingen van zijn
partij, die werden gehouden na en naar aanleiding van de muiterij op het
oorlogsschip De Zeven Provincien10, kwam aan de orde. De overheid
had erop aangedrongen dit soort politieke actie na te laten, maar Soe-
karno 'had niet goed begrepen, dat er in die tijd behoefte was aan
politieke rust, maar ik heb', aldus Soekarno, 'zooveel mogelijk gepro-
beerd zoo matig mogelijk te zijn, maar de politie heeft ongemotiveerd
snel ingegrepen'.

Op 13 September herhaalde Soekarno, dat hij spijt had van zijn
'daden en uitingen, die zo onbezonnen waren'. Hij erkende nu, wat hij
tijdens vorige verhoren steeds had geprobeerd te omzeilen, dat hij
uiting had gegeven aan intense haat en vijandschap tegenover het im-
perialisme, dat — zoals Hendarin hem voorhield — 'gij als de bron van
zeer veel kwaad in Indie beschouwt, dat gij aangedrongen hebt om het
te vernietigen, te verdelgen, te bestrijden tot voor de poort van de hel'.
Soekarno beaamde ook, dat hij, in woord en geschrift, het standpunt
had verkondigd, dat tussen sana en sini geen samengaan mogelijk was
en dat de antithese moest worden verscherpt. Diepe spijt betuigde hij
over gebruikte uitdrukkingen als verdelgen en uitroeien. Die beeld-
spraak was volgens hem kras en kon het beeld van verwoesting op-
wekken. Aan het slot van het verhoor van die dag verklaarde Soekarno
o.m. nog het volgende: 'Na mijn gevangenschap in 1930 en 1931 is
mijn politieke actie in zooverre rijper geworden, doordat de nadruk
meer is gevallen op de bestrijding van de maatschappelijke ordening
onzer samenleving. Maar ik heb erkend, dat mijn daden en uitingen
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ook na die gevangenschap onbezonnen waren en dat ik daar diepe spijt
van heb.'

Het laatste verhoor, waaraan Soekarno op 14 September werd onder-
worpen, diende - zoals blijkt uit het proces-verbaal - in de eerste plaats
om hem te laten erkennen, dat zijn politieke actie een gezagsvijandig en
gezagsondermijnend karakter had. Daarbij kwamen enkele nieuwe ele-
menten naar voren, die de aandacht verdienen.

Hendarin: 'Uit dit verhoor blijkt m.i. dat u artikel 153bis, art. 154 en
art. 156 van het wetboek van strafrecht bij herhaling hebt overtreden en
dat u dan ook gevaarlijk voor de openbare orde en rust in Indie, althans
op Java, moet worden geacht'. Hetgeen voldoende motief zou zijn voor
zijn internering.

Soekarno: 'Dat kan ik niet beoordeelen, maar als dat inderdaad het
geval is, dan heb ik diepe spijt over al mijn daden en uitingen. Mijn
politiek bevatte inderdaad veel verkeerds. Ik ben dan ook voornemens
om me verder uit het politieke leven terug te trekken.' Vervolgens blijkt,
dat Soekarno op 11 September een briefkaart had geschreven aan de plv.
redacteur van Fikiran Ra'jat, waarin hij had meegedeeld, dat hij zijn
functie als uitgever en redacteur van dat blad neerlegde.

De djaksa vroeg nader wat volgens Soekarno verkeerd was geweest in
'zijn politiek'. Laatstgenoemde legde allereerst nadruk op zijn onbe-
zonnenheid. Voorts zag hij een fout in het feit, 'dat ik nooit een goed
woord over had voor het gezag en dat onze beginselen niet voldoende
omschreven en uitgewerkt waren'.

Hendarin: 'Als ik het goed begrijp, blijft u uw beginselen aanhangen,
n.I. non-cooperatie . . . machtsvorming en massa-actie buiten het be-
staande Staatsverband om, self-helppolitiek, het Indonesia Merdeka. . .
het einddoel, de Republiek Indonesia'.

Soekarno: 'Non-cooperatie, massa-actie, machtsvorming etc. kunnen
heel goed wettig zijn. Maar de wijze waarop ik die verschillende begin-
selen propageerde, neeg teveel naar het extreme. Wat mij persoonlijk
betreft, begin ik nu in te zien, dat aan die beginselen bepaalde correcties
moeten worden aangebracht. Echter ben ik nu vastbesloten mij niet
meer met de politiek te bemoeien.' En hij voegde daaraan toe: 'Het is
juist de non-cooperatie die m.i. (als resultaat van overdenkingen ge-
durende mijn huidige gevangenschap) de grootste correctie behoeft. Het
negatief-ontkennende en negeerende element daarin is, geloof ik, de
groote fout. Daarom begin ik er nu over te denken of zoo'n politiek wel
vruchtbaar kan zijn. Maar (ik heb het reeds tweemaal gezegd) ik ben van
plan om mij niet verder met de politiek te bemoeien.'

De adj.-hoofddjaksa onderzocht vervolgens de geloofwaardigheid van
Soekarno's omzwaai. In het proces-verbaal is dat deel van het verhoor
als volgt vastgelegd.

Hendarin: 'Hoe wilt u, als u uit de gevangenis ontslagen wordt, u uit
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de politiek terugtrekken, daar u toch als behoorlijk man onmogelijk uw
leerlingen in de partij zonder steun of duidelijke verklaring omtrent een
nieuwe zienswijze kunt laten?'

Soekarno: 'Dat kan wel; het is mijn persoonlijk recht. Ik zal ze ook
vertellen, dat ik van mening veranderd ben.'

Hendarin: 'Maar wellicht zullen zij u van het tegendeel trachten te
overtuigen? Bovendien zijn meerderen op uw propaganda de gevange-
nis ingegaan.'

Soekarno: 'Ik voel mij sterk. Ik heb meer menschen overtuigd dan dat
andere menschen mij overtuigen. En ik ben van plan (als men mij
vrijlaat) om in den eersten tijd mij af te zonderen van "de wereld" door
bijvoorbeeld ver buiten de stad te wonen.'

Hendarin: 'Maar uw aanhangers gaan thans op dezelfde wijze door,
zelfs schijnt men de Soeloeh Indonesia weer te willen uitgeven.'

Soekarno: 'Reeds het feit van mijn veranderende houding zal velen
doen nadenken.'

Hendarin: 'Hoe denkt u in uw onderhoud te voorzien?' Hendarin
wees Soekarno erop, dat deze vraag in het geheel niet vooruitliep op de
uiteindelijke beslissing van de regering.

Soekarno: 'Ik denk mijn brood te verdienen met ingenieurswerk en
architectenpraktijk. Ik geloof, dat ik daarin eenig succes zal hebben. Zoo
verwacht ik hier in Bandoeng wel bestellingen van Inheemsche en
Chineesche aannemers. Voorzover mij bekend, is ook het oordeel van
de Gemeentelijke dienst voor bouw- en woningtoezicht en dat van mijn
leermeester Prof. C. P. Wolff Schoemaker over mijn kunde en capaci-
teiten als architect zeer gunstig. Mijn vrouw kan mij eventueel in mijn
broodwinning bijstaan door eenige handel in kains en kleding, waarvan
zij ervaring en praktijk heeft.'

Op 25 September 1933 zond de procureur-generaal, met zijn brief nr.
4965/A.P. geh., de oorspronkelijke processen-verbaal met drie afschrif-
ten aan de gouverneur-generaal. Verheijen concludeerde, dat blijkens
die stukken 'is komen vast te staan, dat Ir. Soekarno ernstig verdacht kan
worden gehouden van de misdrijven, omschreven en strafbaar gesteld in
de artikelen 153bis, 154 en 156 van het Wetboek van Strafrechf. In
verband met de regeringsverklaring in de Volksraad op 1 augustus 1933
en het daarin, in beginsel, vervatte voornemen Soekarno te interneren,
was de procureur-generaal echter van oordeel, dat van een strafvervol-
ging 'kan en mag worden afgezien en volstaan kan worden met de
toepassing van het exorbitante middel van interneering'. Een bevesti-
ging dus van zijn in de eerdergenoemde brief van 19 augustus neerge-
legde mening.

In tegenstelling tot de gang van zaken in 1930, toen gouverneur-
generaal De Graeff pas na een uitvoerige schriftelijke gedachtenwisse-
ling met zijn adviseurs over de keuze tussen berechting en internering
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besliste, dat Soekarno en nog drie andere volksleiders moesten terecht-
staan, lijkt er in 1933 geen sprake van twijfel te zijn geweest. Drie dagen
na de verzending van de brief van de procureur-generaal, namelijk op 28
September 1933, zond - zoals eerder vermeld - de gouvernementssecre-
taris Soekarno's brieven van 30 augustus, 7 en 21 September voor advies
aan de Raad van Nederlandsch-Indie, terwijl aan de Raad tegelijkertijd
het oordeel werd gevraagd over het voorstel van de procureur-generaal
Soekarno te interneren. In zijn advies van 13 oktober 1933 nr. XI
(opgenomen in Kwantes 1982:44 e.v., nr. 7) woog de Raad zorgvuldig
af, welke betekenis men aan Soekarno's brieven kon toekennen. Twee
redenen pleitten volgens de Raad voor de inwilliging van Soekarno's
verzoek om vrijlating. Ten eerste zou hij 'na een zelfvernedering als
waarvan zijn brieven getuigenis afleggen' niet meer gevaarlijk kunnen
worden geacht voor de openbare rust en orde. In de tweede plaats zou
vrijlating 'de indruk kunnen geven van grootmoedigheid en kracht,
terwijl het voorbeeld van een rustig geworden Soekarno van vergaanden
heilzamen invloed zou kunnen zijn op de massa'. Maar tenslotte over-
heerste bij de Raad toch de overweging, dat het wel 'zeer twijfelachtig
moet heeten of hij [Soekarno] de gedane beloften wel zou kunnen
houden'. Men wees erop, dat 'toch meermalen is gebleken, dat Ir.
Soekarno een zwakke en onbeheerschte natuur bezit en' . . . 'eenmaal
op een vergadering zijnde, geen weerstand meer vermag te bieden aan
de bekoring van het hem toejuichende publiek'. De Raad voorzag
bovendien, dat Soekarno gemakkelijk redenen zou kunnen vinden voor
hernieuwde activiteit: 'hij zal toch de ellende, waarin hij zal terecht-
komen, wijten aan het kapitalisme en imperialisme en aan het Gouver-
nement' . . . De Raad concludeerde 'dat het — zelfs indien mag worden
aangenomen, dat hij met de beste voornemens is bezield, hetgeen overi-
gens geenszins vaststaat - voor Ir. Soekarno nagenoeg onmogelijk zal
zijn om ongevaarlijk te blijven. Het schijnt het college zelfs bijna im-
moreel toe om een dergelijken zwaren druk te leggen op een zoo zwak
mensch'. . .

Vervolgens besteedde de Raad in zijn advies nog aandacht aan de
mogelijke - voor de overheid nadelig werkende - indruk, welke Soe-
karno's vrijlating op verschillende, Indonesische zowel als Europese,
bevolkingsgroepen zou maken. In een zeer kort tweede advies van
dezelfde datum noemt de Raad het instellen van een strafvervolging
ongewenst. Hij verwachtte daarvan slechts agitatie. Het advies van de
Raad leidde tot het in gang zetten van de in dergelijke gevallen gebruike-
lijke procedure, waaronder het zoeken naar een geschikt geachte ver-
blijfplaats. Het verhoor op vraagpunten, die werden ontworpen door het
Hoofdparket en die vervolgens waren goedgekeurd door de Raad van
Nederlandsch-Indie en de gouverneur-generaal, was een ander onder-
deel van de procedure.11
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Aan de arrestatie van Soekarno en aan de vraag welk lot hem te wachten
stond, besteedden zowel de Indonesische als de Nederlands-Indische
pers veel aandacht. De gepubliceerde berichten en artikelen zijn een
welkome aanvulling op de officiele berichtgeving, zodat het de moeite
loont daaraan het een en ander te ontlenen.

Het Algemeen Indisch Dagblad De Preangerbode - aangehaald in het
Bataviaasch Nieuwsblad van 24 november 1933 - wist over het boven-
genoemde verhoor het volgende te vermelden: 'Het afnemen van het
verhoor vorderde meer tijd dan men vooraf aangenomen had, doordien
Ir. Soekarno in zijn vroegere houding bleef volharden. Zijn "bekeering"
heeft er althans niet toe geleid, flinke, mannelijke antwoorden te geven
op de hem gestelde, zeer positieve vragen. Hij bleef erom heen draaien
gelijk immer en zijn houding was wederom en ten zooveelsten male
allesbehalve die van iemand, die voor zijn overtuiging groot risico over
heeft.'

Het duurde tenslotte nog tot 28 december 1933 voordat bij gouverne-
mentsbesluit nr. 2z (zie Kwantes 1982:47-48, nr.7, noot 6) de plaats
Endeh op het eiland Flores werd aangewezen als Soekarno's verban-
ningsoord. De uitvoerige uiteenzetting van de overwegingen, welke tot
het besluit leidden, bevat geen verwijzing naar Soekarno's brieven, noch
naar zijn uittreden uit de Partai Indonesia.

Omdat Soekarno's brief aan het Partindo-bestuur behoorde tot de
stukken die in orginali aan de Raad van Nederlandsch-Indie waren
toegestuurd en die met het advies van de Raad op 20 oktober aan de
Algemene Secretaris waren teruggezonden, kreeg het hoofdbestuur van
Partindo eerst daarna kennis van Soekarno's besluit. Een juiste datum is
niet bekend, maar het duurde tot 21 november 1933 voordat het hoofd-
bestuur bekend maakte, dat het een brief van Soekarno ontving.

Het is overigens niet waarschijnlijk, dat het hoofdbestuur volkomen
werd overrompeld. Het Bataviaasch Nieuwsblad, dat de zaak-Soekarno
op de voet volgde, maakte er op 9 September melding van, dat M. H.
Thamrin toestemming had gekregen Soekarno op 10 September (de dag
nadat deze voor het eerst tijdens de verhoren van koers was veranderd)
te bezoeken. Bovendien kreeg Soekarno elke week bezoek van zijn
vrouw Inggit. Bezoeken, die wellicht mede van invloed zijn geweest op
Soekarno's 'bekering'.

Het Bataviaasch Nieuwsblad, hierbij het A.l.D. De Preangerbode
citerend, schreef hierover op 22 november 1933 o.m.: 'Hoewel in In-
landsche politieke kringen het bericht betreffende het aftreden van Ir.
Soekarno als voorzitter van het hoofdbestuur van Partindo, waaraan de
beteekenis wordt vastgeknoopt, dat deze leider bekeerd zou zijn en op
de dwalingen zijns weegs zou willen terugkeeren, niet tenvolle kan
worden geloofd, schijnt het vast te staan, dat de betrokkene onder
invloed van zijn echtgenoote tot dit opzienbarende besluit is gekomen'.
. . . 'De Bintang Timoer (een in het Indonesisch verschijnend blad) duidt
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ook hierop als dit blad mededeelt: "Mevr. Soekarno heeft herhaaldelijk
bezoeken ontvangen van menschen, die steeds erop wezen hoeveel beter
andere leiders eraan toe waren, zooals dr. Soetomo, die gelukkig leeft, in
een auto rijdt, een goed huiselijk leven leidt, en dit alles omdat hij de
Regeering niet zooveel overlast aandoet als Ir. Soekarno. Aldus kreeg
mevr. Soekarno altijd goede raadgevingen."'

Indien er in Indonesische politieke kringen twijfel mocht bestaan over
de berichten inzake Soekarno's 'bekeering', dan was dat bepaald niet het
geval met Mohammad Hatta. In twee artikelen in het blad Daulat Ra'jat
van respectievelijk 30 november 1933 ('Tragedie Soekarno') en 10
december d.o.v. ('Sikap Pemimpin' = houding van een leider) stak
Hatta zijn afkeuring niet onder stoelen of banken. Enkele citaten uit
Mohammad Hatta's Memoir, waarin deze artikelen zijn opgenomen,
volgen hier ter illustratie.

In zijn artikel van 30 november (zie Hatta 1978:333-334) roept Hatta
in herinnering, dat hij in een artikel in Daulat Ra'jat van 10 augustus
1933 had geschreven: 'Semendjak ia madjoe kemoeka mendjadi pe-
mimpin, moela-moela sebagai pengandjoer P.N.I, dan kemoedian seba-
gai pendekar Partindo, hidoepnja terbagi dalam kewadjiban dan kor-
ban'. [Sinds hij naar voren kwam als leider, eerst als aanvoerder van de
P.N.I, en vervolgens als voorvechter van Partindo, bestond zijn leven uit
(het vervullen van) plichten en (het brengen van) offers.] Hatta vervolgt
dan met: 'Sekali ini Soekarno mendjadi korban boekan karena perge-
rakan atau kekedjaman pemerintah, melainkan korban daripada diri
sendiri, karena Ioentoer iman dan ternjata poela tidak mempoenjai
karakter (watak)'. [Dit keer werd Soekarno niet het slachtoffer door
actie of wreedheid van de overheid, maar hij werd het slachtoffer van
zichzelf door zijn zwakke moreel, terwiji het bovendien duidelijk is, dat
hij geen karakter bezit.] Vervolgens stelt Hatta de vraag: 'Tetapi adakah
pantas kalau orang jang teroetama mempoenjai tanggoengan moreel
melepaskan diri daripada kelandjoetan (konsekwensi) tindakannja?'
[Maar is het behoorlijk, dat iemand die bij uitstek de morele verant-
woordelijkheid daarvoor draagt, zich onttrekt aan de consequentie van
zijn handelen?] Zijn antwoord is: 'Sikap Soekarno itoe memberi tjemar
kepada seloeroeh pergerakan nasional dan haroes ditjela sekeras-
kerasnja'. [Soekarno's handelwijze werpt een smet op de hele nationale
beweging en zij behoort ten sterkste te worden afgekeurd.]

'Beloem lagi', gaat Hatta voort, 'sepoeloeh boelan berselang ia me-
nampar dada dan menjeboetkan toeah sambil berkata, bahwa "non-
cooperation menolak pekerdjaan bersama dengan kaoem pertoeanan
diatas semoea lapangan dan menoentoet adanja perdjoangan jang tak
kenal damai, satoe 'onverbiddelijke strijd' dengan kaoem pertoeanan
itoe". Sekarang ia sendiri jang pertama menempoeh djalan damai dan
toendoek. Adakah lagi kesedihan jang lebih sedih daripada itoe? Satoe
tragedie-Soekarno jang beloem ada tjontonja dalam riwajat doenia.
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Orang kata pengaroeh isterinja. Disini tidak isterinja jang bersalah,
melainkan pemimpin Soekarno jang tidak beriman. Orang jang mem-
poenjai karakter tidak akan terpengaroeh oleh karena apa djoega.' [Nog
geen 10 maanden geleden sloeg hij zich op de borst en sprak in beelden
met magische kracht, terwijl hij zei, dat 'non-cooperatie samenwerking
met de overheersers afwijst op alle gebieden en dat zij een strijd voert die
geen verzoening kent, een "onverbiddelijke strijd" met die overheer-
sers'. Nu is hij zelf de eerste, die de weg van de verzoening inslaat en zich
buigt. Is er iets treurigers dan dit? Een tragedie Soekarno, waarvan nog
geen voorbeeld is in de wereldgeschiedenis. Men zegt, dat het komt door
de invloed van zijn echtgenote. Hier is niet de echtgenote de schuldige,
maar het is de leider Soekarno die moreel mist. Mensen met karakter
laten zich niet bei'nvloeden door wat dan ook.] 'Sekarang apa hendak
dikata? Ra'jat P.N.I, dididik soepaja djangan membentji. Sebab itoe kita
tidak boleh poela membentji Soekarno karena loentoer dan meroesak-
kan nama seloeroeh pergerakan radikal. Bagi pergerakan jang akan
datang politikus Soekarno soedah mati. Tetapi bagi pergerakan jang
laloe djasanja tidak boleh diloepakan.' [Wat moet er nu worden gezegd?
De P.N.I.-aanhangers is geleerd niet te haten. Daarom kunnen ook wij
Soekarno niet haten vanwege zijn verandering van kleur noch wegens
het berokkenen van schade aan de gehele radicale beweging. Voor de
beweging van de toekomst is de politicus Soekarno dood. Maar wat
betreft de beweging in het verleden, mogen zijn verdiensten niet worden
vergeten.]

In zijn tweede artikel in Daulat Ra'jat van 10 december 1933, schreef
Hatta (1978:335-336) over de uiteenlopende readies in Indonesische
politieke kringen naar aanleiding van Soekarno's terugtreden uit de
'beweging'. Tasal Soekarno mengundurkan diri dari pergerakan belum
djuga habis dibicarakan orang, maupan omongan antara kawan sama
kawan, maupan dalam pers. Ada yang mencela dengan keras tetapi
zakelijk, ada yang terus terang menuduh ia sebagai pengkhianat, ada
yang menghina dia dengan segala roepa, dan ada pula yang mencoba
membela dengan berbagai-bagai alasan.' [Het onderwerp van Soe-
karno's terugtreden uit de beweging is nog steeds gesprekstof, zowel
onder kameraden als in de pers. Er zijn er, die (Soekarno) scherp maar
zakelijk bekritiseren, anderen beschuldigen hem openlijk als een ver-
rader, weer anderen beledigen hem op allerlei wijze; er zijn er ook, die
proberen hem te verdedigen op verschillende gronden.] 'Sukarno me-
narik diri dari pergerakan selagi ia dalam percobaan. Bagi orang revolu-
sioner bukti ini cukuplah untuk mengukur bathinnja pemimpin Su-
karno. Ia dipandang membunuh dirinja sendiri dan buat pergerakan
yang akan datang dia tidak dapat dipercayai Iagi.' [Sukarno trok zich
terug uit de beweging tijdens het ondergaan van beproevingen. Voor
revolutionairen is dit gegeven voldoende om het wezen van de leider
Sukarno te peilen. Hij wordt beschouwd als zelfmoordenaar en als het
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gaat om de beweging in de toekomst. kan hij niet meer worden ver-
trouwd.]

Minder rechtlijnig in zijn oordeel was de Nederlandse hoofdredacteur
van het Bataviaasch Nieuwsblad, J. H. Ritman. In een artikel van 24
november 1933 schreef hij o.m.: 'Indien Soekarno inderdaad de neiging
heeft op de dwalingen zijns weegs terug te keeren, en wij meenen aan de
hand van nadere betrouwbare inlichtingen hieraan meergeloof te kun-
nen hechten dan tevoren, dan is het psychologisch fout hem te doen
verhoren 12 in bijzijn van degene13 in wien hij zijn scherpsten vijand ziet'
. . . 'Uit heel andere omstandigheden is bovendien wel zeer duidelijk aan
den dag getreden, dat Soekarno in de eenzaamheid van de eel, en zeer
waarschijnlijk ook tengevolge van deze afzondering, tot inkeer is ge-
komen. Hij heeft van deze gevangenisopsluiting zeer geleden en raakte
volmaakt overstuur zoodat hij bij de verhooren herhaalde malen in
snikken uitbarstte. Tegen de interneering ziet hij geweldig op, en de
mogelijkheid, dat hij verbannen wordt, vanaf het eerste moment van zijn
arrestatie aanvoelend, heeft hij zich dit onmiddellijk gerealiseerd. In de
meest deemoedige bewoordingen heeft Soekarno zich toen tot de Re-
geering gewend, om van haar gedaan te krijgen dat zij hem voor verban-
ning zou vrijwaren.'

Dan vervolgt Ritman, zijn mededeling door spatiering benadruk-
kend: 'De bekeering dagteekent dan ook niet van vandaag of gisteren,
doch is feitelijk reeds begonnen in de allereerste periode van zijn op-
sluiting'. Overigens achtte Ritman, op grond van Soekarno's politieke
verleden, 'twijfel omtrent de oprechtheid van zijn bekeering volkomen
gerechtvaardigd'. Maar niettemin eindigde hij zijn artikel met de woor-
den: 'Voor het publiek achten wij slechts van belang, dat de Regeering
niet bij voorbaat afwijzend staat tegenover de toenadering tot het gezag
van de zijde van Soekarno, thans ondemomen'.

Hierboven bleek reeds dat in Indonesische kring twijfel en ongeloof
ten aanzien van Soekarno's koerswijziging stonden tegenover Hatta's
veroordeling. Zeer nadrukkelijk kwam dit tot uiting in een artikel in het
blad Sipatahoenan van 5 januari 1934, geschreven door Hasbi, ver-
moedelijk een schuilnaam.14 De schrijver noemde het bericht, dat Soe-
karno van Java verwijderd zou worden onbegrijpelijk . . . 'een persoon
met een gezond stel hersens, zelfs een snotneus zal zeggen, dat het
onzinnig is. Er schuilt iets ongerijmds in. Immers, het feit, dat Soekarno,
ondanks zijn gewijzigde standpunt, toch van Java wordt verwijderd, is
een bewijs, dat het bericht, als zou betrokkene "uit de politiek zijn", een
leugen is, een gemene tactiek, opdat hij zijn invloed geheel zal verliezen.'
Volgens Hasbi moest Soekarno door een 'grenzelooze overmacht' ge-
dwongen zijn geweest de brief aan het Partindo-hoofdbestuur te
schrijven.

Na Soekarno's vertrek van Java lijkt de zaak van zijn 'bekering' snel te
zijn vergeten. Toen hij in 1938 werd verlost uit zijn isolement in het verre
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Endeh door de aanwijzing van de, voor hem en zijn gezin meer geschikt
geachte, residentiehoofdplaats Benkoelen, werd zijn populariteit zo
groot geacht, dat de overheid, beducht voor manifestaties onderweg,
hem in alle stilte met de nachttrein van Soerabaja naar Bandoeng liet
reizen.

Gedurende de jaren van verbanning buiten Java hield Soekarno zich
stipt aan de opdracht - en aan zijn belofte - zich van politieke activiteit te
onthouden. Nooit is hij in woord of geschrift teruggekomen op het
dieptepunt in zijn politieke loopbaan, dat door Hatta de 'tragedie Soe-
karno' was genoemd. Kan hieruit worden afgeleid, dat de vier brieven,
waarvan afschriften zich bevinden in het Algemeen Rijksarchief, maar
waarvan de originelen wellicht nooit zullen worden gevonden, niet door
hem werden geschreven, dus vervalsingen zijn?

Met zijn publikatie van vertalingen van Soekarno's brieven als bijlage
xiv van zijn Soekarno's Mentjapai. . ., liet Hering (1978:109-112) reeds
blijken aan de geloofwaardigheid van de brieven niet te twijfelen. Blad-
zijde iv van zijn inleiding tot Soekarno's verhandeling besluit hij met de
woorden: 'And so, after making four passionate requests from his lonely
cell at Soekamiskin, only to find colonial authority in response, un-
placated by the humility of its message, Soekarno, ever mindful of
Kokrosono and the ancient familiar saying "waningalah dulur weksane"
— he who has the courage to make concessions will turn the tables in his
favour at the end - prepared himself for yet another windoe, this time of
exile.'

Ook bij de Raad van Nederlandsch-Indie kwam de gedachte aan
mogelijke vervalsingen blijkbaar niet op, noch bij de journalist Ritman,
die vrij zeker kennis droeg van het bestaan van de brieven. Ingleson
schrijft erover in zijn boek Road to exile (Ingleson 1979:220): 'the
letters cannot be dismissed as a temporary aberration by a man under
extreme mental stress in a colonial jail, nor can they be dismissed as
forgeries'. Komende tot het zoeken van een verklaring, gaf Ingleson
(1979:220) blijk, een ander oordeel te hebben dan de zojuist weer-
gegeven visie van Hering: 'Part of the explanation has been supplied
by Dahm and Legge in their discussion of Sukarno's emotional insecu-
rity and flowing from this his fundamental instability. He depended
heavily on contact with large crowds and support from other people
and once removed from this had few internal spiritual or philosophical
resources on which to fall back' . . . 'This was too much for such an
emotionally insecure person. In the loneliness of a prison cell all the
confidence and fight he had displayed on the public platform and in
print disappeared. It was an action of a basically weak man, as Hatta
had concluded.'

Enkele jaren later, in 1980/1981, ontwikkelde zich in Indonesie een
pennestrijd, welke begon met een analyse van het verschil in het poli-
tieke denken van Soekarno en Mohammad Hatta door Rosihan Anwar,
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met het doel een beter inzicht te krijgen in de oorzaken van het tussen de
beide Ieiders gerezen conflict. In de daaropvolgende discussie concen-
treerde de aandacht zich vooral op de vraag omtrent de echtheid van
Soekarno's brieven, waarbij H. Rosihan Anwar en mr. Mohammad
Roem de belangrijkste opponenten waren. In het boek Pemahaman
Sejarah Indonesia sebelum dan sedudah Revolusi, dat werd samenge-
steld door William H. Frederick en Soeri Soeroto, zijn op de bladzijde
429 e.v., onder de titel 'Polemik tentang Soekarno' [polemiek betref-
fende Soekarno] vier artikelen opgenomen (twee van R. Anwar en twee
van M. Roem), welke achtereenvolgens op 15 September 1980 en 25
januari, 14 februari en 23 februari 1981 werden gepubliceerd in het blad
Kompas. Bovendien is een artikel afgedrukt van Taufik Abdullah, dat
op 28 februari 1981 verscheen in het tijdschrift Tempo onder de titel:
'Biografi dan surat-surat itu'.15

In zijn artikel van 15 September volgt R. Anwar, voorzover het de
brieven betreft, Ingleson's relaas in Road to exile. Hij geeft geen blijk te
twijfelen aan de authenticiteit van de (afschrift-)brieven. Integendeel is
hij met Ingleson van mening, dat het vragen om vergeving paste bij
Soekarno's persoonlijkheid. In tegenstelling tot Hatta, die hij 'teguh,
konsisten dan konsekwen' [vastberaden, rechtlijnig en consequent]
noemt, was Soekarno 'ahli pidato yang bergembar-gembar, lekas berte-
kuk lutut, jika menghadapi keadaan sulit dan tidak menyenangkan bagi
dirinya pribadi' [bedreven in het houden van brallende redevoeringen,
snel door de knieen gaande, als hij in een moeilijke situatie kwam, die
niet strookte met zijn persoonlijke belang].

Mohammad Roem daarentegen weigert aan te nemen, dat Soekarno
de brieven zelf heeft geschreven, zolang de originele exemplaren ont-
breken. Roem acht de Nederlands-Indische autoriteiten zeer wel ertoe
in staat vervalsingen te hebben gebruikt om Soekarno's aanzien als
politicus te schaden. Hij gaat in zijn eerste artikel zelfs zo ver-en geheel
bezijden de waarheid - verband te leggen tussen het openbaar worden
van de inhoud der brieven en het overlijden van Soekarno in 1970.
'Surat-surat itu sekarang baru dibuka kerahasiaannya' [De brieven zijn
nu pas openbaar gemaakt] . . . 'Mengapa di-deklassifisirkan sesudah
Soekarno meninggal? Hanya Soekarno yang dapat menyangkal dengan
meyakinkan. Saya pandang ini hal yang serius, karena mengenai citra
Presiden Republic Indonesia yang pertama.' [Waarom zijn ze gedeclas-
sificeerd na het overlijden van Soekarno? Alleen Soekarno was in staat
te ontkennen of te bevestigen. Ik beschouw dit als een ernstige zaak,
want het betreft het beeld dat men heeft van de eerste president van de
Republiek Indonesie.]16

Het antwoord kan kort zijn. De Nederlandse autoriteiten wisten in de
70-er jaren niets van het bestaan van de brieven. Iedere willekeurige
onderzoeker, van welke nationaliteit ook, had - voor serieuze studie-
doeleinden — toegang tot het geheim archief van het voormalige depar-
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tement van kolonien. En langs die weg is de inhoud van de brieven
bekend geworden.

Behalve Mohammad Roem zijn er ook andere vooraanstaande Indo-
nesiers, die weigeren aan te nemen, dat Soekarno een knieval heeft
gedaan. Op zijn minst twijfelen ze aan de echtheid van de brieven. Voor
sommigen van hen is de betekenis van Soekarno voor de geschiedenis
van Indonesie veel belangrijker dan details omtrent diens persoon. Een
voorbeeld van laatstgenoemde categorie is Taufik Abdullah, die zijn
artikel in Tempo (lOe jaargang, nr. 53, d.d. 21 febr. 1981) besloot met
de aanbeveling de zaak van de brieven te laten rusten.17 Nu echter de
inhoud van de hierboven besproken processen-verbaal duidelijke steun
geeft aan de overtuiging van hen, die van mening zijn, dat Soekarno de
brieven, waarvan afschriften naar Nederland werden gezonden, zelf
heeft geschreven, of met andere woorden, dat zij geen vervalsingen zijn,
kon hieraan niet worden voorbijgegaan.

Deze beschouwingen mogen niet worden afgesloten, zonder aan te
geven om welke andere redenen ook ik niet twijfel aan de echtheid van
de brieven, zodat ik opname van de teksten in mijn bronnenpublikatie
verantwoord acht. Voor de Indische regering stond in September 1933
reeds vast, dat ir. Soekarno van het politieke toneel moest verdwijnen.
Strafrechtelijke vervolging was eerder een ondoelmatig middel ge-
bleken. In 1930/1931 was Soekarno al eens veroordeeld geweest en
vervolgens gegratieerd. Aan overheidszijde werd dat beschouwd als een
grootmoedig gebaar. Noch de straf, noch de gratieverlening had echter
enige invloed gehad op Soekarno's politieke gedragingen. Alleen de
toepassing van het exorbitante middel van verbanning bleef over als
afdoende maatregel. De procureur-generaal had overvloedig materiaal
aangedragen om deze ingrijpende stap ten opzichte van de belangrijkste
Indonesische nationalist van die tijd tegenover de publieke opinie te
rechtvaardigen. Onder deze omstandigheden zou het nutteloos zijn
geweest een smeekbrief, laat staan vier van dergelijke brieven te 'produ-
ceren' en - logische consequentie - openbaar te maken.

Zij hadden niet kunnen bijdragen tot het beoogde doel, nl. de uit-
schakeling van Soekarno als politieke figuur. Het wereldkundig maken
van die brieven zou integendeel het nemen van dat besluit hebben
kunnen bemoeilijken. lets anders zou het zijn geweest, indien men van
overheidszijde bezwarende schrifturen had laten fabriceren, waarmee
zou kunnen worden aangetoond, dat Soekarno erop uit was het Neder-
landse bewind omver te werpen. En indien het erom zou gaan het
aanzien van Soekarno te schaden, dan was zijn brief aan het Partindo-
bestuur, waarmee hij zich terugtrok en waarin hij zich afkeerde van de
doelstellingen van de partij, ruimschoots voldoende om dat effect te
bereiken. Zoals de praktijk heeft geleerd. Hoe is, met dit vooruitzicht,
Soekarno's handelwijze dan te verklaren?

Bezien vanuit Soekarno's persoonlijkheid, zoals die bijvoorbeeld
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door Dahm (1964) is beschreven, is het verleidelijk zijn 'knieval' toe te
schrijven aan innerlijke onzekerheid en weifelmoedigheid. In augustus/
September 1933 was Soekarno's wereld ingestort. Hij dreigde van het
politieke toneel te worden verwijderd. Erger nog: te worden gescheiden
van de massa van zijn volgelingen die hij nodig had als klankbord. Het
toekomstbeeld: Indonesia Merdeka, te bereiken langs de weg van
massa-actie van Indonesische boeren en arbeiders, lag in scherven. Hij
was op zichzelf teruggeworpen. In die situatie is een tijdelijke mentale
ontsporing van een volksleider als Soekarno zeer wel verklaarbaar.
Hiertegenover kan echter erop worden gewezen, dat de inhoud van de
processen-verbaal leert, dat Soekarno tijdens de verhoren weliswaar
ertoe is gebracht (om redenen van opportuniteit?) uiteindelijk de on-
juistheid van de door hem gevolgde strijdwijze te belijden, maar dat hij
zijn ideaal, het bereiken van de Indonesische onafhankelijkheid, niet
heeft prijsgegeven. De Raad van Nederlandsch-Indie heeft Soekarno-
zoals de verdere loop van de geschiedenis heeft bevestigd - op de juiste
waarde geschat toen hij in zijn advies stelde dat 'het voor ir. Soekarno
nagenoeg onmogelijk zal zijn om ongevaarlijk te blijven'. Minder zeker
lijkt mij, dat dit moest worden toegeschreven aan Soekarno's 'zwakke en
onbeheerschte' natuur, zoals de Raad deed. Deze toonde daarmee niet
te begrijpen door welke innerlijke kracht mensen als Hatta, Sjahrir en
ook Soekarno, en met hen vele anderen, werden gedreven in hun streven
naar onafhankelijkheid. Een kracht, welke - althans in het geval van
Soekarno - jarenlang verborgen kon blijven achter een masker, een
houding, welke de indruk wekte, dat hij zich in het onvermijdelijke
schikte.

NOTEN

Het ondervolgende is mede bedoeld als aanvullende annotatie bij de stukken, welke
zijn afgedrukt in mijn bronnenpublikatie (Kwantes 1982:37-43, nrs. 3-6).
Hoofredacteur G. Boon schreef in het Soerabajasch Handelsblad van 1 augustus 1933:
'Tijdens het avondmaal te diens huize werd de actie besproken en op de precaire
situatie geduid, terwijl Soekarno door zijn vrienden tot uiterste matiging werd ge-
adviseerd'.
De artikelen 35 e.v. I.S. hadden betrekking op o.m. de bevoegdheid van de gouver-
neur-generaal, handelend in overeenstemming met de Raad van Nederlandsch-Indie,
personen, die waren geboren binnen Ned. Indie, in het belang van de openbare rust en
orde een bepaalde plaats tot verblijf aan te wijzen of de betrokkenen te verbieden zich
in bepaalde, per geval aan te geven, delen van Indie op te houden.
De teksten van de brieven, waarvan afschriften werden verzonden aan de minister van
kolonien pergeheim mailrapport 1933 nr. 1276, werden -voor zover na te gaan - het
eerst (in Engelse vertaling) opgenomen in bijlage xiv van B. B. Hering's publikatie van
de Engelse vertaling van Soekarno's 'Mentjapai Indonesia Merdeka' (Hering 1978).

J. Ingleson (1979:216-22) behandelt de brieven (zonder de teksten daarvan op te
nemen) onder het opschrift 'Soekarno's volte face'. De volledige Nederlandse teksten
zijn afgedrukt in Kwantes 1982:37-43, nrs. 3-6. Uit verdere stukken in het mailrapport
1933 nr. 1276 blijkt, dat de gouvernementssecretaris, in opdracht van de gouverneur-
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generaal, de eerste drie brieven, samen met twee brieven van Soekamo aan resp. diens
echtgenote en aan het hoofdbestuur van de Partindo, op 28 September 1933 (de vierde
brief was van dezelfde datum, hij werd niet nagezonden) aan de Raad van Neder-
landsch-Indie stuurde met het verzoek om advies en terugzending van de stukken. Dit
Iaatste wijst erop, dat het originele stukken moeten zijn geweest. Tot nu toe zijn deze
niet opgespoord. Of een gericht onderzoek ooit tot resultaat zal kunnen leiden, is
onzeker omdat (delen van) het geheim archief van de Algemene Secretarie voor de
landing van de Japanse troepen op Java in 1942 werd(en) vernietigd.

5 De Nederlands-Indische regering is op dit aanbod niet ingegaan. Zij heeft ook nooit
van de brieven gebruik gemaakt voor politieke doeleinden. Een enkele, zwakke
poging daartoe zou men kunnen zien in de passage in een memorandum voor de
geallieerde opperbevelhebber in Z.O.-Azie dd. 3 September 1945, waarin de luit.-
gouverneur-generaal H. J. van Mook schreef, dat 'Soekarno having been questioned
on some of his activities, writes a letter to the government. . . offering co-operation
and betrayal of all the secrets of the nationalist movement'. . . Zoals bekend, is het
laatstgenoemde element geheel onjuist (zie Van der Wai 1971:85). In de inleiding tot
zijn eerdergenoemde publikatie maakt Hering hiervan melding met de opmerking, dat
Van Mook in 1945 'made the contention that they [de brieven] included an offer of
collaboration by Soekarno to pass on all the secrets of the nationalist movement'
(Hering 1978:iv,n. 28).

6 Van de laatstgenoemde twee brieven werden geen afschriften naar Nederland ge-
zonden.

7 Drie van de negen processen-verbaal, welke van de verhoren werden opgemaakt en
waarvan telkens een der afschriften naar Nederland werd gezonden, heeft Hering - in
Engelse vertaling - als bijlage xii opgenomen in zijn meergenoemde publikatie (Hering
1978:99-104). Zij betreffen het eerste van de twee verhoren op 17 augustus 1933 en
die, afgenomen op 13 en 14 September d.o.v. Bij de voorbereiding van het vierde stuk
van mijn bronnenpublikatie konden de relevante archiefstukken niet worden over-
gelegd, hetgeen mij ertoe dwong ten aanzien van de processen-verbaal in een noot aan
te tekenen: 'Niet aangetroffen'. Hering's publikatie was mij toen niet bekend.

Aan mij gestelde vragen omtrent de geloofwaardigheid van Soekarno's brieven
waren - na het verschijnen van het vierde stuk - voor mij aanleiding nader onderzoek
te verrichten. Dit keer met het resultaat, dat de afschrift-processen-verbaal in het,
inmiddels naar het A.R. A. overgebrachte, archief werden aangetroffen.

8 Volgens art. 153bis W.v.S. was het strafbaar zich opzettelijk te uiten in woord,
geschrift of afbeelding op zodanige wijze, dat openlijk of zijdelings, voorwaardelijk of
in bedekte termen, de verstoring van de openbare orde dan wel aanranding van het in
Nederland of in Nederlandsch-Indie gevestigde gezag werd aangeprezen of daarvoor
stemming werd gemaakt.

Art. 154 W.v.S. luidde:'Hij, die in het openbaar uiting geeft aan gevoelens van
vijandschap, haat of minachting tegen de Regeering van Nederland of Nederlandsch-
Indie, wordtgestraft'. . . enz. Volgens het le lid van art. 156 W.v.S. was strafbaar'Hij,
die in het openbaar uiting geeft aan gevoelens van vijandschap, haat of minachting
tegen een of meer groepen der bevolking van Nederlandsch-Indie'.

9 Zie voor een 'vrijwel volledige en juiste weergave' van die rede in het Nederlands:
Kwantes 1981:609 e.v.

10 Op 4 februari 1933 brak op de rede van Oleh-Leh (Atjeh) muiterij uit aan boord van
het oorlogsschip De Zeven Provincien. Daaraan kwam 6 dagen later, toen het schip
zich in Straat Soenda bevond, een dramatisch einde. Een afgeworpen vliegtuigbom
trof het voorschip. De bemanning staakte haar verzet. Zie voor nadere bijzonderheden
o.m. Blom 1976. Voorts in het A.R.A.: geheim mailrapport 1933 nr. 265.

11 Een Engelse vertaling van het desbetreffende proces-verbaal is, als bijlage xiii, op-
genomen in Hering 1978:105-108. De tekst bevat, in vergelijking met de processen-
verbaal van de eerder afgenomen verhoren, geen nieuwe elementen.

12 Ritman bedoelde het verhoor op vraagpunten.
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13 De commissaris van politie le klas te Bandoeng, H. H. Albreghs. Hij leidde ook het
vooronderzoek tegen Soekarno en stelde een uitvoerig rapport samen betreffende
Soekarnos politieke activiteiten.

14 Meerover Hasbi'sartikel in Kwantes 1982:48, nr. 7, noot 6.
15 In de, in 1984 verschenen, aflevering nr. 13/14 van Kabar Seberang waarin Hering

mijn bronnenpublikatie en in het bijzonder de laatste twee delen daarvan, kritisch
bespreekt, besteedt hij op biz. 180 ook aandacht aan de inter-Indonesische discussie.
In noot 24 (biz. 185) noemt Hering nog enkele andere publikaties betreffende het
onderwerp.

16 In de hierboven genoemde noot 24 vermeldt Hering nog dat hij enkele van de
gepubliceerde artikelen 'discussed with Moh. Roem at his home, July 17th. 1982, also
showing the latter some of the authentic documents [andere dan de vier brieven],
bearing Soekarno's signature which betray the sentiments revealed in the Soekamis-
kinletters. Roem however remained convinced that the letters were fakes mainly
because of the "poor style unworthy of Soekarno".' Om welke redenen Hering deze
mening niet deelt, zette hij uiteen op biz. 180/181 annex de noten 25 t/m 28 van zijn
recensie-artikel in Kabar Seberang.

17 Omdat de inter-Indonesische gedachtenwisseling meer is gebaseerd op onderling
tegenstrijdige overtuigingen dan op harde feiten, is het niet zinvol daarover verder uit
te wijden.

BIBLIOGRAFIE

Blom, J. C. H., 1976, De muiterijop de Zeven Provincien, Bussum: Fibula-v. Dishoeck.
Dahm, B., 1964, Sukarno's Kampfum Indonesiens Unabha'ngigkeit, Proefschrift, Univer-

siteit Mannheim.
Frederick, W., en Soeri Soeroto (samenstellers), 1982, Pemahaman Sejarah Indonesia

sebelum dan sesudah Revolusi, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Pene-
rangan Ekonomi dan Sosial.

Hatta, Mohammad, 1978, Memoir, Jakarta: Tintamas.
Hering, B. B., 1978, Soekarno's 'Mentjapai Indonesia Merdeka', South-East Asian Mono-

graph Series no. 1.
—, 1984, 'From the files of Empire', Kabar Seberang 13/14, pp. 177-87, Townsville:

James Cook University.
Ingleson, J., 1979, Road to exile; The Indonesian nationalist movement 1929-1934, Singa-

pore etc.: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd. [ASAA, South East Asia Publi-
cations Series no. 1.]

Kwantes, R. C, 1981 en 1982, De ontwikketing van de nationalistische beweging in
Nederlandsch-Indie, derde en vierde stuk, Groningen: Wolters-Noordhoff.

Wai, S. L. van der, 1971, Officiele bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische
betrekkingen 1945-1950 le deel, 's-Gravenhage. [Rijks Geschiedkundige Publi-
katien.l

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:10:39PM
via free access


