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B.B. HERING

NOGMAALS DE VIER BRIEVEN VAN
IR. SOEKARNO

Na het verschijnen van R.C. Kwantes' artikel over Ir. Soekarno's vier aan
de Nederlandsch-Indische procureur-generaal gerichte brieven — ge-
schreven tijdens de preventieve hechtenis van deze prominente Indonesi-
sche nationalist in Soekamiskin — in de Bijdragen (1987) is in Indonesie
naar aanleiding van dit stuk de in 1980 begonnen polemiek weer hervat
tussen enige vooraanstaande historici, journalisten en politici. Ofschoon
ditmaal de woorden- en pennestrijd niet, of althans nog niet, het volume
hebben bereikt van 1980, wil ik in deze korte bijdrage hierop later nog terugkomen.

In zijn bijdrage heeft Kwantes terecht het verband gelegd tussen de
door Soekarno geschreven brieven en de door de adjunct-hoofddjaksa
Hendarin afgenomen verhoren, die ook werden bijgewoond door mr.
P.H.C. Jongmans, toen substituut-officier van justitie ter beschikking van
de procureur-generaal bij het Hoog Gerechtshof van Nederlandsch-Indie,
en eveneens door R.W. Kofman, controleur bij de Algemeene Bestuurs-
dienst belast met politie- en justitiele zaken in Bandoeng. In zijn artikel
benadrukt Kwantes uit het steekspel van woord en tegenwoord tussen
Soekarno en de verhorende djaksa twee zaken. Ten eerste dat een element
van berouw, misschien ook wel berusting, bij Soekarno optrad, een om-
mekeer in zijn opstelling die plaatsvond na het verzenden van de tweede
brief van de Partindoleider aan de procureur-generaal, die later nog werd
gevolgd door de herhaalde erkenning dat hij zich te fel had uitgelaten en
de gezagsvijandigheid van zijn. opstelling had onderschat. Ook in de
brieven constateert Kwantes deze sentimenten, maar hij vindt toch ook dat
Soekarno de politieke realiteit niet uit het oog verliest. Dat is tegelijkertijd
ook het tweede element dat opduikt in de verhoren, met daaraan verbon-
den Soekarno's vasthouden aan het vrijheidsideaal.

Na de readies op het politiek overstag gaan van Soekarno in de Indo-
nesischtalige en Nederlandse pers te hebben besproken, wijdt Kwantes nog
aandacht aan de adviesprocedure in de Raad van Nederlandsch-Indie, om
vervolgens nog de recente academische literatuur over het onderwerp en
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282 B.B. Hering

de Indonesische pennestrijd over de 'surat-surat minta ampun' onder de
loep te nemen. Bij deze schrijver wekt het betoog, vooral verwerkt in de
conclusie, waar Kwantes het argument van Soekarno's 'zwakke en onbe-
heerste natuur' geopperd door de Raad van Nederlandsch-Indie — en
indirect dus ook de redenering van Dahm en Ingleson — van de hand wijst
en met zijn overtuiging verbindt dat de vier brieven niet alleen door
Soekarno werden geschreven maar dat dit zelfs van politieke realiteitszin
getuigt, weinig verwondering. Kwantes komt hierbij dicht bij mijn eigen
argumenten, verwerkt in Soekarno's Mentjapai Indonesia Merdeka (Hering
1978) en in From Soekamiskin to Endeh (Hering 1979). Voor mij is het
recente Bijdragen-stuk dan ook een welkome aanvulling op de nog steeds
groeiende literatuur over Indonesia's eerste president.

Toch schijnt Kwantes, gezien de Indonesische readies, nog geen, of al-
thans onvoldoende, bewijsmateriaal te hebben aangevoerd om de stelling
te staven dat Soekarno inderdaad in 1933 de bewuste correspondentie ten
behoeve van zijn clementie heeft gevoerd. De stukken en correspondentie
daarover, overlegd bij de op de Universiteit 17 augustus (Untag) gehouden
besprekingen in december van vorig jaar, verwerpen bijkans unaniem
Kwantes' betoog.1 Hoewel dit laatste meestal geschiedt op emotionele
gronden en niet op basis van gegevens verkregen door archivalisch speur-
werk, is een en ander toch in zekere mate te wijten aan enkele belangrijke
hiaten in Kwantes' eigen onderzoek over deze kwestie. Ik zal daarom in
het onderstaande proberen enige van die hiaten te vullen.

Het Indonesisch bezwaar, ook in 1980 — afgezien van bijv. het klak-
keloos overnemen door de journalist Rosihan Anwar van buitenlandse
interpretaties om hiermee eigen politieke doeleinden te dienen — berust
hoofdzakelijk op het feit dat bij de bewuste brieven, en nu ook in de
processen-verbaal van de door Hendarin/Iongmans geleide verhoren,
alleen maar sprake is van afschriften en niet van originele stukken. Het
merendeel van de Indonesische commentaren, ook de meer objectieve,
blijft hameren op het feit dat, zolang geen originele bewijsstukken kunnen
worden getoond, het ware karakter van Soekarno's smeekbeden in de
herfst van 1933 onopgelost blijft. Daarmee kan dus ook de veronderstel-
ling dat de brieven door politie of justitiele gezagdragers zijn vervalst
overeind blijven.

Is hiermee dan het werk van Kwantes teniet gedaan, zelfs nu hij op zo'n
uitgebreide wijze het verband heeft weten te leggen tussen de brieven van
toen en de verhoren die deze correspondentie doorkruisten? Ik meen van
niet, omdat ook andere bronnen duidelijke aanwijzingen bevatten dat

Ik beschik over de volgende stukken: Soeroto, 'Kata Pembukaan'; Sagimun M.D., 'Tang-
gapan atas tulisan R.C. Kwantes "Ir. Soekarno's Vier Brieven"'; Hardi, 'Tanggapan atas
tulisan drs. R.C. Kwantes tentang "Ir. Soekarno's Vier Brieven'"; en verder nog een brief
van B.M. Diah aan drs. Soeroto, gedateerd Jakarta, 18 december 1987, en een brief van
Roeslan Abdulgani aan Untag, 21 december 1987. Zie verder ook Tempo, 26 december
1987 en 2 januari 1988.
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Nogmaals de Vier Brieven van Ir. Soekarno 283

Soekarno inderdaad verzoeken om clementie, duidend op een politieke
ommekeer, heeft gericht aan mr. R. Verheijen, de Nederlandsch-Indische
procureur-generaal. Alvorens op deze bronnen in te gaan, wil ik echter
eerst wijzen op bewijsstukken die ook Kwantes onder ogen heeft gehad,
maar die klaarblijkelijk niet door hem van overwegend belang in de
bewijsvoering werden geacht.

Het betreft hier het verslag van het verhoor op vraagpunten, dat op
23 november 1933 plaatsvond en werd geleid door de resident van de
Priangan, M.F. Tydeman, opgelegd in geheim mailrapport 1933/15 02 met
afschriften van correspondence hierover, en opgemaakt door of op last van
de directeur van justitie, de gouverneur van West-Java en de procureur-
generaal.2 Kwantes moemt dit verhoor op vraagpunten ook, maar merkt
erover op dat het geen nieuwe elementen bevat. Hij is kennelijk niet onder
de indruk van het feit dat dit verhoor het enige stuk is van al de mailrap-
porten en de verbalen, opgeslagen in het Algemeen Rijksarchief over 'de
zaak Soekarno', dat daadwerkelijk door Soekarno — en ook Tydeman —
is getekend. Ook is het Kwantes ontgaan dat links onderaan op pagina 1
van dit proces-verbaal een noot staat:

'Voor zover dit noodig is kan worden voorgehouden het proces-
verbaal van verhoor van Ir. Soekarno door R. Hendarin, adj.hoofd-
djaksa bij den Landraad te Bandoeng in tegenwoordigheid van
Mr. P.H.C. Jongmans, Substituut Officier van Justitie ter beschikking
van den Procureur-Generaal. De cijfers verwijzen naar de blad-
zijden van het p(roces) v(erbaal) waar de betreffende passages
voorkomen.'

In een elftal vragen wordt vervolgens deze in de noot aangegeven proce-
dure gevolgd. Hiermee kan het verwijt dat ook de processen-verbaal van
de verhoren vervalsingen kunnen zijn — om B.M. Diah aan te halen:
'dengan "smoesjes" apapun tidak bisa dibuktikan sebagai fakta sejarah'
[met "smoesjes" kan men nu eenmaal geen historische feiten bewij-
zen] — uit de wereld worden geholpen (zie noot 1). Men kan toch niet
aannemen dat Soekarno een stuk signeert waarin wordt verwezen naar een
eerder gehouden serie verhoren, als die laatste niet had plaatsgevonden.
Overigens wordt ook in dit verbaal op vraagpunten geen melding gemaakt
van de brieven; de inhoud echter bevestigt de teneur van de verhoren en
de brieven!

Voor het bewijs van het bestaan van de brieven moet men — net als

Dit zijn: brief 9-12-1933, no. X/18/7 van de directeur van justitie J.J. Schrieke; brief
6-12-1933, no. 6672/A.P. bijlage 2 van de procureur-generaal R. Verheijen; brief
29-11 -1933, no. G 51 111 17 van de gouverneur van West-Java aan de procureur-generaal.
Al deze stukken bevestigen het bestaan van het gesigneerde (door Soekarno en door
Tydeman) procesverbaal op vraagpunten. Zie voor dit proces-verbaal (mailrapport 1933
geh./1502) bijlage 1.
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Kwantes toen hij werd getroffen door een passage in de brieven over de
verhoren door Jongmans en vervolgens op zoek ging naar de processen-
verbaal hiervan om na te gaan of ook in deze stukken een bevestiging van
Soekarno's rekwesten kon worden aangetroffen — op zoek gaan naar
verwant bewijsmateriaal zolang de originele brieven niet kunnen worden
aangetoond, die waarschijnlijk de vernietigingsdrang van begin 1942 niet
hebben overleefd.

Sinds 1978-79 heb ik naast het onderzoek in de archieven van het
Ministerie van Kolonien ook de documenten en archieven van het Inter-
nationaal Instituiit van Sociale Geschiedenis (IISG) zo grondig mogelijk
bestudeerd met het doel om een meer afgerond beeld te verkrijgen van de
activiteiten van de Indonesische nationalisten gedurende de jaren twintig
en dertig en van hun contacten met linkse partijen en groeperingen in
Nederland. Hiernaast werden interviews gehouden met personen als
W.F. Wertheim, B. van Tijn, J.H. Ritman en H.J. de Dreu, niet alleen omdat
zij alien werkzaam waren in het Indie van die tijd maar ook omdat de
laatste drie vrij geregeld contact hadden met de voormannen van de
zogenaamde Inlandse beweging, in het bijzonder met Mohamad Hoesni
Thamrin3, toen zeker Indonesia's meest prominente leider van de coope-
ratieve fractie. Het is deze laatste die ook in de door mij onderzochte
archieven van het IISG een belangrijke plaats inneemt.

Waarschijnlijk met het doel om via linkse leden van het Nederlandse
parlement druk en kritiek uit te oefenen op het gevoerde Indie-beleid, wist
Thamrin vooral met J.E. Stokvis, lid van de Sociaal-Democratische Arbei-
ders Partij (SDAP) en de Indische Sociaal-Democratische Partij (ISDP),
een goede, later ook warm vriendschappelijke verstandhouding op te
bouwen, die kennelijk al ontstaan was in de jaren twintig, toen beiden
zitting hadden in de Indische Volksraad. Het Stokvisarchief geeft dan ook
door middel van brieven, rapporten, partijmemoranda en dergelijke een
duidelijk beeld van deze verhouding, die zich vanaf 1929 en daarna met
een toenemend crescendo ook gaat uitstrekken tot die andere zo promi-
nente figuur in de 'inlandsche beweging': de ingenieur Soekarno!
. In uitvoerige brieven, meestal als origineel, een enkele maal als kopie

bewaard (in het Stokvisarchief, duplicaten in het SDAP-archief, beide in
het IISG), soms om de twee tot drie weken geschreven, houdt Thamrin
gedurende 1933 zijn vriend Stokvis op de hoogte van de situatie in Indo-
nesie. Ik geef hieronder enige voorbeelden.

Van deze interviews is alleen dat met J.H. Ritman van belang voor dit artikel. Ritman
(interview 2 april 1979) wist van de Brieven van Soekarno af en ook van het bezoek van
Thamrin op zondag 10 September aan Soekamiskin, waar althans de inhoud van de eerste
twee brieven werd besproken. Ritman vond het toen beter om in zijn eigen rapportage geen
namen te noemen; volgens hem vormde Thamrin mede 'de brains' achter de meer flara-
boyante leiders van de Partindo in die dagen. Ik heb dit gegeven niet meer kunnen
verwerken in mijn boeken over Soekarno omdat beide toen al waren verschenen. Het is
echter verwerkt in een uitgebreide herdruk van deze boeken, nu ter perse.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:10:47PM
via free access



Nogmaals de Vier Brieven van Ir. Soekarno 285

'Reactie is momenteel troef. De politie is thans mataglap geworden.
Vergaderrecht tida ada. Vergaderingen worden of uit elkaar gejaagd
of gesloten. Indonesia Merdika is een verboden woord. Imperialisme
idem. Bestrijden kapitalisme mag ook niet. De Proc.Generaal voert
m.i. een waar terreur tegenwoordig. Wij staan dan ook machteloos.'
(10 maart 1933.)

'Soekarno en Sartono bracht ik je verzoek over om toezending van
hun periodieken. Ik verwacht dat ze natuurlijk daaraan zullen vol-
doen. Ze zitten momenteel op Soerabaya voor hun congres. Het
regelmatig uitwisselen van gegevens tusschen de SDAP en de P3KI
bracht ik reeds ter sprake maar de geesten zijn er nog niet toe bereid.
Ik zal 30 dezer, wanneer ik op Solo een conferentie houd, nogmaals
pogingen in die richting doen en zal je het resultaat melden. In een
mijner vorige brieven gaf ik je reeds mijn analyse over de gemoeds-
gesteldheid van de inl. beweging en mag zeker daarnaar verwijzen.'
(13 april 1933.)

'De atmosfeer is thans zoo wantrouwend mogelijk tusschen Indone-
sier en Indonesier en in nog veel erger mate Indonesier-Europeaan.
Geduld vooral . . . geduld is er voor nodig om het wantrouwen te
overwinnen. Ik voel dat ik momenteel voor velen een nauwkeurig
studieobject ben. Achter elk woord en achter elke handeling van mij
wordt er wat achter gezocht, zoowel door mijn eigen menschen, co
en non co als door de Regeering. Door mijn persoonlijke en zelf-
standige politiek riskeer ik veel. Het kan zijn dat ik door geen van
tweeen vertrouwd en gewaardeerd word, het kan ook zijn en hierop
vestig ik mijn hoop dat beide partijen de toestanden aan weerszijden
reeeler inzien . . . Je zult uit de verschillende redevoeringen gezien
hebben dat ik mentaal de toestanden zeer verpest acht. De Regee-
ring wil nog altijd op haar manier regeeren, d.w.z. met geweld en
smoel houden voor de rest . . . De Regeering vindt ons te lastig, zij
leent veel te veel het oor aan zg. gematigden die haar in slaap wiegen
met uitdrukkingen als zou onze beweging een "leidersbeweging"
zijn, dat revolutionaire uitingen alleen van de vooraanstaanden
komen, dat de massa niets begrijpt en niets voelt. . . Vonk regeert
nu almachtig en deze man denkt nog altijd dat als hij eens de paar
voormannetjes bij hun nekvel pakt, dat hij daarmede klaar i s . . . Men
gaat thans reeds zoover dat onze klachten over de politie in de
Volksraad niet meer beantwoord worden onder het motief dat men
inlichtingen gaat inwinnen. Nota bene over gevallen die soms meer
dan een maand [eerder] hebben plaats gehad en arrestaties die reeds
hun beslag hebben gekregen... en dan nog de bedekte bedreigingen
in den Volksraad dat men scherper maatregelen buiten zou treffen
indien wij in den Volksraad een groote bek opzetten . . . Het is
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welletjes . . . Mijn cooperatiewerk gaat eraan. De sterkste propa-
ganda van Regeeringswege voor non co. B.O. wordt geplaagd en
Soetomo hoe langer hoe verder van de Regeering afgestooten. Deze
wordt den laatsten tijd op duizend en een manieren getreiterd en
getergd via zijn organisatie en toch behoudt hij zijn kalmte. Hij is
sterk vermagerd . . .' (30 juli 1933.)

En na de arrestatie van Soekarno in Thamrins eigen voortuin schreef hij
het volgende:

'Ik zend je per separaat couvert als drukwerk het antwoord der Reg.
op mijn door den Volksraad met 42-9 ondersteund verzoek tot het
houden van een interpellate. Interpellatie en debat hierover zond ik
je reeds eerder. Je zult uit de stukken gezien hebben dat de Reg. niet
sterk staat. Zij heeft niets gevonden; geen bewijzen; er is ook
niets. . . Elke dag worden via de pers intimidatie berichten gelan-
ceerd als zou nu eens een flinke opruiming gehouden worden mid-
dels interneeringen. Ik weet niet wat hiervan waar is en indien juist
dan kan ik alleen zeggen dat zij thans door het dolle heen zijn. Je
moet niet denken dat de menschen bang zijn geworden. Geenszins.
Al mijn indices wijzen op vastberadenheid en "doorgaan". De slag
heeft de menschen enkele dagen verdoofd, meer ook niet . . . Ik heb
de schrale troost dat ik alles gedaan heb om te voorkomen dat er
ondoordacht wordt geregeerd. Ik wacht angstig af wie er gelijk
heeft. Ranneft of ik. Onze beweging heeft den tijd. Vernietiging is
toch niet mogelijk. Hoogstens een paar jaar vertraging om daarna
met meer verbitterdheid terug te keeren. Ouwe, ik doe mijn best om
nuchter en helder te blijven.' (15 augustus 1933.)

'Ik schreef je in een mijner vorige brieven reeds dat de verhou-
dingen hier mentaal verpest zijn en dat het onderlinge wantrouwen
groote afmetingen heeft.. . Over de politieke toestand schreef ik je
reeds uitvoerig in vorige brieven onder toezending van de noodige
paperassen . . . Ik hoop alleen maar dat jelui daar nog iets kunnen
doen voor Soekarno of opheffing van het vergaderverbod, want je
begrijpt dat deze maatregel niet alleen fnuikend is voor de beweging,
maar ook dat oncontroleerbare acties hiervan het gevolg zullen
moeten zijn . . . Sartono die ik sprak over toezending van zijn
periodiek deelde mij mede zulks steeds geregeld gedaan te hebben
. . . Ook Soekarno deed zulks. Voor alle zekerheid zal ik Sartono
hierover nogmaals spreken.' (24 augustus 1933.)

En dan, na zijn bezoek aan Soekarno in Soekamiskin, wordt het onder-
staande gemeld aan Stokvis:
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'Ik schreef je verleden maand uitgebreid over de politieke wan-
toestanden htl. en vroeg of jelui iets concreets konden doen voor
Soekarno. Ik bezocht hem Zondag 11. en gedurende deze visite deed
hij mij konde politiek overstag te willen gaan en een meer coopera-
tieve weg te willen inslaan en bewandelen. In de justitieele ver-
hooren van de vorige week en in een separaat schrijven aan den P.G.
heeft hij dit nieuwe streven kenbaar gemaakt. Als de Regeering nu
maar wat reeler reageert en onze beweging halverwege tegemoet
treedt en deze stap van Soekarno ook weer ziet als een begin van
toenadering. Over een wijziging in Soekarno's inzichten was ik mij
al een poos geleden bewust. Hij begon te twijfelen aan de juistheid
van zijn strak gespannen non-cooperatie al tijdens de O.S.P. [Onaf-
hankelijke Socialistische Partij] candidatuur van Hatta en het agee-
ren daartegen geschiedde met zekere tegenzin.' (13 September 1933.)

Thamrin schrijft hier dus wel zeer duidelijk. niet alleen dat Soekarno
politiek een ommezwaai wilde maken maar ook dat hierover de procu-
reur-generaal schriftelijk was ingelicht. Ook vermeldt Thamrin Soekar-
no's toen nog niet publiek bekende opvatting over de kandidatuur-Hatta4,
een houding die ook zal worden aangehaald in een rapport, geschreven
door Stokvis voor het SDAP-bestuur in januari 1934. Stokvis vertoefde
toen voor een kort bezoek in Indonesie. Van dit aanstaande bezoek wordt
gewag gemaakt door Thamrin in een brief van 17oktober 1933.Soekarno
wordt in dat schrijven niet meer bij name genoemd. Wel heeft Thamrin
het dan over het onderhandelen met de regering. 'Een politiek van de vuist
en niet onderhandelen lijkt mij de meest juiste weg en kortste weg tot
Hquidatie en dit kortzichtig en dom ihzicht veronderstel ik niet aanwezig
te zijn bij den kolonialen Nederlander, hij moge zijn fascist of sadist.'
In hoeverre heeft Thamrin bij dit onderhandelingsidee gedacht aan de
eenzame en in een isolatiecel geplaatste Soekarno?

Met dit schrijven komt de correspondentie van het jaar 1933 tot een
einde; er was immers geen behoefte aan zo'n gedachtenwisseling nu
Stokvis zelf in Indonesie vertoefde. De enige verwijzingen naar Soekarno
en de bewuste brieven vindt men in een rapport van Stokvis van 22 januari
1934, die daarin het partijbestuur in Nederland verslag doet van zijn
bevindingen gedurende zijn kort orienterend bezoek aan Indonesie. Op
pagina 4 en 5 van dit eerste gedeelte van het rapport — het aangekondigde
'slot' heb ik niet getroffen in het SDAP-archief — wordt Soekarno bespro-
ken in termen die duidelijk in de richting wijzen van Stokvis' 'informant'
Thamrin.

Soekarno wist toen niet dat in SDAP-kring, in juli 1931, was overwogen om hem kandidaat
te stellen voor de Tweede kamer voor de SDAP. Zie Hering (1979:3, noot 7, 27-28), en
Jansen van Galen en Vuijsje (1980:87-88), waar Drees die kandidatuur ook bespreekt en
besluit met de woorden dat 'het toch wel een "vreemde transactie" zou zijn geweest, de
man [Soekarno] was niet eens lid van de sociaal-democratische partij'.
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'Ir. Soekarno is naar u bekend op Flores gei'nterneerd. Ik beschik op
het ogenblik niet meer over het officieele besluit. . . Uit de lezing
van dit besluit krijgt de buitenstaander onvermijdelijk den indruk,
dat Soekarno een opstand in den maak had; in werkelijkheid voerde
hij een zeer openlijke, gewoon-radicale actie, waarbij zonder eenig
aanzetten tot onwettige daden het ideaal der nationale onafhanke-
lijkheid werd voorgehouden . . .'

In de volgende passage wijkt Stokvis nogal af van wat Thamrin schreef
over de gevoelens van de massa en over de zogenaamde 'leiders-
beweging'.

'Zijn actie heeft echter tot geen enkele onrust geleid . . . Ik durf zelfs
verzekeren, dat zijn invloed wel per vergadering werkt, maar dat de
massa dien invloed niet duurzaam en bewust ondergaat . . . In het
algemeen is de massa nog veel te weinig politiek geschoold dan dat
zij reeds ten voile bereikbaar zou kunnen zijn voor de theoretische
leerlingen v.d. moderne nationalistische leiders. De massa is veel
meer hun motor dan dat zij nog de motor voor de massa zijn. De
moderne leiders hebben in de eerste plaats rechtstreeksch contact
met de bovenlaag der geschoolden en met het nog zeer smalle
proletariaat, dat [in] het westersche grootbedrijf werkt.'

De volgende passage daarentegen sluit wel volkomen aan bij Thamrins
analyse:

'De berichten omtrent een sterke wijziging in zijn [Soekarno's]
politieke opvattingen zijn voor het grootste deel juist. Mij is uit
zuivere bron verzekerd, dat reeds een poos voor zijn tweede arres-
tatie Soekarno aan de houdbaarheid van zijn streng non-coopera-
tieve opvattingen is gaan twijfelen en lichtelijk neigde tot optreden
in openbare lichamen om daar te getuigen als tegenstander, des-
noods als vijand van het koloniale gezag. Reeds zou hij met zekere
tegenzin het hebben opgenomen tegen het standpunt van Moh.
Hatta, die naar aanleiding van zijn aanvankelijke Kamercandida-
tuur voor de O.S.P., het Kamerlidmaatschap vereenigbaar achtte met
het beginsel van non-cooperation.'

Stokvis bespreekt dan de omstandigheden waaronder Soekarno in Soeka-
miskin verkeert. Ook hier schijnt hij te leunen op Thamrin, want Stokvis
zelf beaamt: 'heb helaas geen gelegenheid gehad hem [Soekarno] te gaan
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bezoeken, kan dus geen persoonlijken indruk geven'.5 Thamrin was daar-
entegen wel op gevangenisvisite geweest en de volgende opmerkingen zijn
hoogstwaarschijnlijk van hem afkomstig: '

'De behandeling, welke men hem als preventief-gevangene deed en
doet ondergaan was hem een marteling. In tegenstelling met zijn
preventieve hechtenis in '29-'3O, toen hij in het Huis van Bewaring
zekere vrijheid van beweging genoot na de veroordeling in 1930
toen hij als gevangene aan den arbeid werd gehouden en omgang
met zijn lotgenooten, in afwijking ook met zijn gevangenschap heeft
men hem nu in de Bandoengsche gevangenis cellulair gezet onder
streng verbod zich met niemand in de gevangenis te mogen onder-
houden; zelfs met zijn opzieners mocht hij geen woord spreken.
Deze toestand heeft Soekarno psychisch diep geschokt. De man is,
naar den indruk van iederen bezoeker, opgestreden.'

En tot slot ook nog een bevestiging van Thamrins eerdere berichtgeving,
gekoppeld aan een indirecte veroordeling van Hatta's scherpe reactie op
Soekarno's ommezwaai, onder andere in de nationalistische pers: •

'Hier en daar hoorde ik verzekeren, dat Soekarno van zijn gewij-
zigde opvattingen kennis zou hebben gegeven aan den Procureur-
Generaal . . . Soekarno heeft in de nationalistische pers bittere
verwijten moeten hooren. Gelukkig waren er ook mildere geluiden.
Mijn oordeel is, dat deze man zuiver, moedig en talentvol voor zijne
zaak heeft gestreden en geofferd. Het verkrijgen van een andere kijk
op de juistheid van bepaalde stri)dmethoden — want van iets anders
is geen sprake — is verklaarbaar en te eerbiedigen. Maar ook indien
er een zwakheid zou zijn ingetreden, dan nog moet worden ingezien,
dat niet ieder mensch alles kan dragen en dat Soekarno een in elk
geval een [sic] groote taak met heel zijn ziel heeft aanvaard en
vervuld.'

Tenslotte is het op zijn plaats nog een bron aan te halen, die weliswaar het
bestaan van Soekarno's vier brieven ontkent, maar toch een relaas geeft

Stokvis heeft inderdaad Soekarno niet meer gezien. In een schrijven van 17 december 1949
gericht aan de dan president Soekarno, zegt Stokvis onder meer: 'sedert het in '28 geboden
afscheid door de PNI in Djakarta, dat me zo goed deed; sedert de sombere dagen in '30,
toen ik het proces volgde, waarbij het onrecht zegevierde; sedert ons laatste gesprek in
Soekamiskin; sedert die zware, maar boeiende tijden gingen we, ver van elkaar ieder de
eigen weg'. Ook herdenkt Stokvis in dit schrijven zijn oude vriend M.H. Thamrin: 'In de
dagen van de RTC heb ik genoten bij het weerzien van velen uit mijn tijd, jongens toen,
mannen nu. Hoe gaarne had [ik] onder hen ook dr. Soetomo en Thamrin willen ontmoeten.
Zij, waarachtige en knappe strijders voor wat thans kon worden bereikt, mochten helaas
de oogst van ook hun arbeid niet helpen binnenhalen. Ik herdacht ze stil in eerbied en
vriendschap.' (Stokvis archief, map 961.)
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over bijkomstige omstandigheden dat veel te denken geeft. Dit verhaal
over de liefdesrelatie tussen Soekarno's echtgenote van toen, Ibu Inggit
Garnasih, en Kusno — de naam waaronder Soekarno wordt beschreven in
deze 'kisah cinta' — geschreven met behulp van de journalist/auteur
Ramadhan, verscheen in 1981, tijdens de pennestrijd die toen woedde in
Indonesia. Daarnaast wil ik nog enkele passages aanhalen uit de Indone-
sische pers van die dagen.

De uittreding uit de Partindo wordt pas besproken nadat Hatta's scherpe
berisping hierover het huishouden van Bu Inggit in beroering brengt. Op
het eerste daaraanvolgende bezoek naar Soekamiskin confronteert zij
'Kus' in de bezoekersruimte van de gevangenis met de woorden: 'Aku
mendengar ocehan orang mengenai keluarnya Kus dari Partindo. Apakah
itu benar?' [Ik hoor geroddel over het uittreden van Kus uit Partindo, is
dat waar?]. Volgens Inggit wordt dit eerst begroet met stilzwijgen en dan
met Soekarno's beaming: 'Ya. Benar. Tetapi tentang itu tidak perlu Inggit
pikiran terlalu dalam. Kus sudah pikirkan jalan-jalan yang mesti Kus
tempuh' [Ja, dat is juist, maar het is niet nodig voor Inggit om hierover diep
te peinzen. Kus heeft al een weg bedacht die hij moet volgen]. En iets
daarna, wanneer zijn vrouw aandringt op verheldering van deze stap, en
de mogelijke rol die zij gespeeld heeft in het tot stand komen van Soekar-
no's beslissing, en hem toevoegt: 'Orang bilang, akulah yang
menekan Kus supaya keluar dari pergerakan . . . Apakah benar begitu?'
[Men zegt dat ik Kus onder druk heb gezet de beweging te verlaten. Is dat
zo?], wordt dat resoluut afgewezen met Soekarno's: 'Sama sekali tidak'
[Daar is helemaal geen sprake van] (Ramadhan 1981:292-4).

De Indonesische pers schreef ook uitgebreid over deze kwestie. Aan-
gezien Kwantes hieraan al de nodige aandacht heeft besteed, ter aan-
vulling alleen nog het volgende, ook al omdat het aansluit bij het gegeven
in de 'kisah cinta'van Ramadhan/Inggit. De journalist Saeroen, redacteur
van het blad Pemandangan, had al op 21 november 1933 in het blad onder
de naam 'Kampret' Soekarno gehekeld over zijn stap tot uittreding, die 'als
een donderslag bij heldere hemel kwam' na al het potserige gebral van
voorheen. Hij herinnert zijn lezers aan zijn vroegere waarschuwingen, toen
hij nog als redacteur bij Siang Po werkte en schreef dat al die 'kracht-
termen', voorbeelden van 'overmoed', niet pasten bij een werkelijke leider.
Het is gevaarlijk om Soekarno 'als een dewa te adoreren'.

De volgende dag is het oordeel wat bedaarder. Nu heet het dat Soekar-
no's geestkracht niet voor de voile honderd procent is gebroken, en wordt
gewezen op zijn isolatie, zijn innerlijke 'angst', de onzekere vooruitzichten
van een vrouw die thuis alleen zit met onvoldoende middelen van bestaan.
Een ander blad, Sikap (21 november), gelooft de 'bekering' van Soekarno
niet en wil de Sifazp-correspondent in Bandoeng naar Inggit sturen voor
een interview (22 november). Dit voomemen wordt echter tot uitvoering
gebracht door Pemandangan.

Saeroen meldt op 28 november dat eerst via een correspondente in
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Bandoeng en daarna via een goede vriendin van Inggit het volgende kon
worden geverifieerd. Inggit wilde niet alle geruchten tegenspreken, het lag
aan God, ook een vrijlating van haar echtgenoot lag in diens handen, zij
hoopte dat internering zou worden uitgesloten, ze had Kusno nodig thuis
want het huishouden lag overhoop. Jongmans had geadviseerd geen gasten
thuis meer te ontvangen, terwijl H.H. Albreghs van de Politieke Inlich-
tingen Dienst (PID) haar had aangeraden inwonende pensiongasten weg
te sturen. Als dit gebeurde zou 'wellicht' Soekarno kunnen worden gehol-
pen. Saeroen vermeldt hierbij niet op welke manier en besluit zijn repor-
tage met de opmerking dat de Europese pers nog steeds volhoudt niet te
geloven in Soekarno's 'bekering'.6

Deze gegevens worden bevestigd in een ander interview van Inggit, vlak
voor het vertrek van Soekarno naar zijn verbanningsoord Endeh, dat
zij gaf in een hotel in Tasikmalaja aan een journalist van Berdjoeang
(21 februari 1934; zie ook IPO no. 9,zaterdag 1 maart 1934), maarkomen
ook grotendeels overeen met de informatie, 47 jaren later, in haar 'kisah
cinta'. In hoofdstuk 53 (pagina's 295-300) verhaalt Inggit over het bezoek
van een 'seorang utusan pemerintah Hindia Belanda' (waarschijnlijk mr.
Jongmans, want commissaris van politie Albreghs, die al vanaf 1929 bij
Soekarno thuis over de vloer kwam en zich vertoonde in de vergaderzalen
van de PNI om zo zijn vendetta tegen de PNI-voorman te voeden, zou
Inggit, zo niet bij naam, wel anders beschreven hebben dan als 'een
boodschapper van de regering'), die er bij haar op aandrong om ten
behoeve van haar man 'minta ampoen' bij de regering: 'permintaan maaf
kepada pemerintah Hindia Belanda, meminta ampun untuk dan atas nama
suamiku' [verzoek om vergiffenis aan het Nederlandsch-Indische gouver-
nement, een verzoek om vergeving vooren namens mijn man]. Inggit slaat
dit af, want dat is volgens haar een bekentenis van schuld: 'karena orang
yang meminta ampun itu adalah orang yang merasa bersalah' [omdat
iemand die zo om vergiffenis vraagt iemand is die zich schuldig voelt]. En
zij werpt de vraag van deze 'utusan': 'apakah Nyonya tidak kasihan
kepada suami Nyonya yang ditahan di penjara dan munkin bisa diinternir'
[heeft mevrouw dan geen medelijden met haar man, die nu gevangen zit,
die misschien ook nog geinterneerd zal worden?] terug met een 'itu semua
risiko perjuangan, bukan?' [dit zijn nu eenmaal de risico's van de strijd,
niet?]. Later, als de boodschapper verdwenen is om nooit meer terug te
komen, verbindt ze dit bezoek met de geruchten die nu haar man omrin-
gen, geruchten van een politieke en principiele ommezwaai, van een
vergiffenis vragen ('bahwa suamiku : . . telah berbalik arah, berbalik
haluan dan meminta maaf, meminta ampun kepada pemerintah').

De in deze paragraaf vermelde berichten uit de Indonesische pers van die dagen komen
uit mijn eigen 'clipping' archief; Nederlandse vertalingen van deze berichtgeving vindt men
in de wekelijkse door het Bureau voor Volkslectuur samengestelde Overzichten van de
Inlandsche en Maleisch-Chineesche Pers (IPO), in dit geval IPO no. 48, zaterdag
2 december 1933.
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7A] weigert in eerste instantie geloof te hechten aan deze berichten: hoe
is het mogelijk dat de leeuw (singa) van het podium dit zou kunnen doen?
Maar dan overweegt ze: 'tetapi barangkali ini taktiknya saja, supaya ia
bisa mengaso sebentar' [maar waarschijnlijk is het alleen maar een tac-
tische zet, zodat hij even kan uitrusten] (Ramadhan 1981:298). Zij her-
innert zich de terugtreding uit Partindo: immers ook een tactische zet
waarvan de betekenis alleen maar door haar Kusno werd doorgrond
('keluarnya dari Partindo pun pasti suatu taktik yang cuma diketahui
untuk apa keperluannya oleh Kusno-ku sendiri') (Ramadhan 1981:299).
Bij het eerstvolgende gevangenisbezoek confronteert zij haar Kusno ook
met deze geruchten, maar hij reageert niet ('Kusno tidak memberikan
reaksi apa apa. Ia diam'), en Inggit, denkende aan het voorval met
Partindo, laat de zaak verder rusten (Ramadhan 1981:298-299).

Hiermee wil ik deze aanvullende noten bij het stuk van Kwantes en mijn
eigen Soekarnostudies afsluiten. Uit de gegevens van Thamrin en Stokvis
en het verhaal van Inggit, hoewel zij zelf het bestaan van de brieven
verwerpt, blijkt duidelijk dat Soekarno toen wel degelijk ernstig heeft
gedacht aan een ommezwaai, die zou leiden tot zijn ontslag uit detentie.
Zijn terugtrekking uit Partindo, de vier brieven van Soekamiskin, zijn
gedrag tijdens en vooral na 8 September 1933, met de gehele serie ver-
horen nu uitdrukkelijk authentiek verklaard door Soekarno's eigen hand-
tekening onder het verhoor op vraagpunten — dit alles verwerpt niet
alleen de algemene en nogal onbeheerst emotionele opinies van de Untag-
seminar, maar laat ook de noodzaak zien van herziening van de eerder
geopperde meningen van Dahm, Legge en Ingleson. Het lijkt dan gewenst
om met Kwantes en mij te benadrukken dat Soekarno zijn zicht op de
politieke realiteiten van de dag niet had verloren en ruimte zocht om
alsnog zijn vrijheidsidealen te verwezenlijken.

BIBLIOGRAFIE
Dahm, Bernhard, 1969, Sukarno and the struggle for Indonesian independence. Ithaca (N.Y.):

Cornell University Press.
Hering, B.B., 1978, Soekarno's Mentjapai Indonesia Merdeka. Townsville: James Cook Uni-

versity of North Queensland.
—, 1979, From Soekamiskin taEndeh. Townsville: James Cook University of North Queens-

land.
Ingleson, John, 1979, Road to exile; The Indonesian nationalist movement 1927-1934. Singa-

pore: Heinemann.
Jansen van Galen, John, en Herman Vuijsje, 1980, Drees; Wethouder van Nederland. Alphen

aan den Rijn: Sijthoff.
Legge, John D., 1972, Sukarno: A political biography. London: Allen Lane.
Ramadhan, 1981, Kuantar ke gerbang; Kisah cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno. Jakarta:

Sinar Harapan.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:10:47PM
via free access



Nogmaals de Vier Brieven van Ir. Soekarno 293

BIJLAGE I

V R A A O P P H T K H.-

Op neden den 23 Hoveaber 1933 veracheen voor mlj K.

Resident van Prlangan.oe peraoan vmn Ir.SOEKAHHO.dle op de ondervolcenda hea

Ceatelde vracen beeft geantwoord ala daarnevene la veergegeven.-

1. Hoe Is D» nua T

2. Hoe oud iljt £ij T

3. rear sljt sli geboren T

U. velke oplelding hebt cij genoton,
vsar hebt clj cestudeerd en nn>
near hebt jlj inre atudlen beeln-
dld T

1. Soetame.

2 . drlo ea dertlfi jaar.

3 . te 3oerabeja.

It. He beiocht schtereenToleene de 1»-
cere school te Uodjcdcerto.de H.B.s.
5 J .e . te Soembeja en de Technl-
•etae Rooceschool te Bendoenc,»«»r
Ik In 1926 nijne itudlen beelndle-
de en net dlplcno von elvlel- inee-
nleur verwlerftender leidlnc van
Prof ."Jolff Sehoeaaker ipecla l l -
eeerde lie a l j op het gebled der
architectonlsohe boiarinmde.

nebt f i j tot elnd 1?29 cen be-
•tuurifunctle In de toennBllee
F(artal) ;:(aslonel) I(ndcme«la)
bekleed en ein de polltleke «o-
t le vnn die Tereenl^lnc deel
aenoaen t

A;Ik ma voorcltter van het
hoofdbeatuur dler partlj;llc naa
ean de polltleke aetle dler rer-

l l deel.

6. j l j t c l j bl j vonnla ven den Lend-
raed te "andoenc van 22 Deeeaber
19J0 tot k Jaar c e v a l t f
veroordeeld vesenet

I s . het ala beattturder deelne
aan een vereenlgincdle tot
oooserk heeft het plecco v«n

2e.

6. Ja.

*"oot.
Voorzoover dlt noodle la kan worden
voor^hcuden het proces-verba^l van
verhoor van Ir.30^SiM3i0 door ii.Hen-
fiarln.adj.hooi'idjnkia blj don Land-
rand te Bandoeng In tecenwoordi£-
held van Hr.P.II.C. Jon>^anaySubstl-
tuut off Icier vr.n Juatltle ter be-

van tan Proeureur-Oenertuil.
De cljfers vt^.ljsen nanr de blad-

ljd van he" p(roces) v(erbaal)
rear de betreffende
koaen.-
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- 7 -
31'. zljt glj al die »»ar»chu»ln£en

ten ipi j t nlet hardnekldc op
dan door U lnco»l«c'n *•£
voortgegaan T

32. Srkent glj .det c i j eldua sen
voortdurend gevaar oplerer^
voor de ru«tl£e en hnraonl-
scha cntrnlkkellnc dezep
naatachfipplj en voor de open-
bare ordo en rust In Heder-
landach-lndlSt

31.

J2. D*t lean Ik nlet beoordeelen.-

33. Hebt elJ overlcena noG l e t s 33. Heen.-
te Uteer verdedl(jlnG aon te
voeren »

}1+. "enacht rl\ n oader.nchrlf- 34. Been.-
telijk^ te verdedlcen t zoo
Jn.dlfln Borfit U dasu'toe de
t l jd vnn «ev«n dace" Glis-
ten, te rekenen vanaf heden.

Sn Is hlcrvan In overeenatemr.ini; net tr t lke l 58

der Iadlacho CtoatBreccllnc dlt proces-verba.il ope.eoar.Irt op den

ecd aan den ijmde yefiftr.n,d«t na voorleilnc ceteekend 1» door

en 3iJ«-

De Catiparantt De Resident vo.n
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