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Documents Reveal.

Inleidi ng.
Op 17 augustxis 1945, na du Japanse capitulatie, proclameerden Soekarno en Hatta 
de onafhankelijke Republiek Indonesia, met Soekarno als president en Hatta als 
premier. De proclamatie geschiedde onder druk van militante, revolutionaire 
jongeren. De Grondwet van de jonge Republiek maakte van Indonesië een gecentra
liseerde eenheidsstaat. Gebrek aan geschoold kader, de vrees voor seperatisme, 
maar ook de praktijk van het Nederlandse bewind vormden krachtige argumenten 
tegen een federale structuur. Pas eind september 1945 arriveerden de eerste 
Brits-Indische contingenten militairen met de opdracht de Japanners af te voeren, 
de gevangenen in de concentratiekampen te bevrijden en orde en rust te bewaren in 
de daartoe gevormde bruggehoofden. De Engelse bevelhebber, Christison, erkende 
"de facto" de revolutionaire Djocja-Republiek omdat hij over onvoldoende man
kracht cn middelen beschikte om zelf het gezag en de verantwoordelijkheid over 
te nemen. De Engelse Labour-regering wenste geen partij te worden in het voor
zienbare conflict tussen de revolutionaire Soekarno-republiek en Nederland.

Niet eerder dan in maart 1946 kreeg Nederland toestemming militairen aan land te 
zetten op Java en Sumatra. De Nederlandse troepen werden in en rond een aantal 
steden geconcentreerd, waaronder de Indische metropool Batavia. Het herstel van het 
Nederlandse gezag in Oost-Indonesië en Borneo verliep vrijwel zonder problemen, 
omdat de Australische bevrijders snel weer het veld ruimden en in die gebieden 
geen virulent nationalisme bestond, mede door de achterstand in scholing. De 
samenwerking met de traditionele, inheemse gezagsdragers, de zgn. priyayi-groep, 
liet weinig te wensen over, ook al omdat deze groep zich bedreigd voelde door de 
westers opgeleide, nationalistische en populistische leiders van de Djocja-repu- 
bliek. Op Java daarentegen greep de deels nationalistische deels sociale revolutie 
als een veenbrand om zich heen, met roof en moord door ongecontroleerde gewapende 
bendes, -de zgn. Bersiap-tijd. Deze Bersiap-periode belastte in Nederlandse ogen 
de revolutionaire Djocja-Republiek zeer, omdat ook Nederlanders vermoord werden en 
de bevrijding van de gevangenen uit de Japanse kampen erdoor vertraagd werd.
De samenwerking van Hatta en Soekarno met het Japanse gezag discrediteerde de 
jonge Republiek al evenzeer. In het gezagsvacuum van die eerste maanden na de 
Japan.se capitulatie wist de Republiek zich te consolideren tot een machtsreali- 
teit, welke op Java en Sumatra althans enige orde schiep.
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l><' naai IluJmit i t' teruggekeerde IiUj t onanL • < iuuvt'r in*\ir■-(!im u m  .ia I Van Mook zocht 
naar oon vergelijk niet de revolutionaire republikeinen, doch de Hoge Veluwe- 
conferentie mislukte jammerlijk door fouten en misverstanden van beide zijden.
Van Mook overtuigde de Nederlandse Regering van de wenselijkheid om Indonesië 
te federaliseren, waardoor tevens een begin gemaakt kon worden met de staat
kundige wederopbouw in de loyale Buiten-Gewesten. Soekarno c.s. zagen in deze 
federalisering vooral een poging tot "verdeel en heers". Het rooms-rode kabinet 
Beel sloot eind 1946 met de Republiek het akkoord van Linggadjati, dat evenwel 
een dode letter bleef door onoverbrugbare verschillen in interpretatie. Hierop 
reageerde Nederland met de eerste politiële aktie van beperkte omvang met de 
codenaam "Operatie Produkt". De economisch meest profijtelijke gebieden werden 
onuer Nederlandse controle gebracht. Dit militaire geweld lokte een interventie van 
de Verenigde Naties uit, die een Commissie van Goede Diensten, de C.G.D., naar 
Indonesië stuurde met de opdracht de strijdende partijen behulpzaam te zijn bij 
het vinden van een vreedzame oplossing. Nederland beschouwde dit ten principale 
als onrechtmatige inmenging in binnenlandse aangelegenheden maar waagde het niet 
de wereldopinie te trotseren door de C.G.D. de toegang tot "ons Indië" te weigeren.

In januari 1948 kwam de Renville-overeenkomst tot stand welke dank zij Amerikaanse 
druk op de Republiek voor Nederland niet ongustig was. De Nederlandse souvereini- 
teit gedurende de overgangsfase naar volledige onafhankelijkheid voor Indonesië, 
de federale structuur en de blijvende band in de Nederlands-Indonesische Unie 
waren verzekerd. Bovendien bleef Nederland in het bezit van de op de Republiek 
heroverde gebieden. Ook deze overeenkomst kwam niet tot uitvoering en de spanningen 
namen voortdurend toe. De Republiek hanteerde met succes de guerilla- en infiltra- 
tietactiek en vond met name in de Islamitische wereld internationale erkenning.
Het India van Nehroe toonde zich een krachtig en invloedrijk pleitbezorger van de 
Republiek, die zich bovendien gesteund wist door het Oostblok, althans diploma
tiek. Dit was de situatie, welke het eerste, brede basis kabinet onder leiding van 
Drees in augustus 1948 aantrof. Na vele strubbelingen en vergeefse gesprekken 
met republikeinse leiders in Kalioerang, besloot het kabinet Drees tot een "totale" 
politiële actie met als doel de Republiek te liquideren en te federaliseren conform 
het concept-Bewindsvoering Indonesië in Overgangstijd (B.I.O.-besluit) , waarover met 
de coöperatieve Bandoengstaten eerder overeenstemming bereikt was.

De tweede politiële actie leverde militair gezien klinkende successen op.
Zo worden de belangrijkste republikeinse leiders gevangen genomen. Het republi
keinse leger, de T.N.I., had zich evenwel op een guer i .1 la-oorlog voorbereid, 
waartegen Nederland op langere termijn geen verweer had.



- 46 -

Bovendien kwam Nederland internationaal vrijwel geisoleerd te staan met o.m. de 
Verenigde Staten tegenover zich. De Verenigde-Naties intervenieerde nu veel 
krachtiger en nam de Republiek en haar leiders in bescherming, wat neerkwam op 
volledige internationale erkenning . Uiteindelijk restte Nederland weinig anders 
dan zwichten, hetgeen via de Ronde Tafel Conferentie tot de volledige onafhanke
lijkheid van Indonesië leidde, met Nederland verbonden in een lichte Nederlands- 
Indonesische Unie.

1 Herkomst en doel van Documents Reveal♦
In een van de gesprekken met oud-premier Drees over de Indonesiëpolitiek in de 
periode 1948-1950, stelde deze ons een uiterst zeldzame, in opdracht van de
regering gedrukte brochure ter hand, welke naar het oordeel van ex-premier Drees 
genoegzaam de dubbelhartigheid van de Republikeinse leiders aantoonde. De brochure 
heeft als titel "Documents Reveal" met als ondertiteling: The government of the 
Indonesian Republic and the implementation of the so-called "Renville-Agreement".
Dr. Drees deelde mee dat de brochure opgesteld was met het oog op een mogelijke 
mislukkxng van de R.T.C.-conferentie (eind 1949), waarna de wereldopinie overtuigd 
zou moeten worden van het gelijk en de goede trouw van Nederland. Mislukking van 
de R.T.C. zou ongetwijfeld vergezeld zijn gegaan van nieuwe vijandelijkheden in 
Indonesië, waar de Nederlandse troepen zich ingesloten en bedreigd voelden door 
T.N.I.-eenheden. De brochure is in het Engels gesteld en telt 103 pagina's, waar
van het overgrote deel appendixes met "translations or copies of original docu
ments kept at Batavia for purposes of comparison. Quotations are only taken from 
documents, attached in full text". ^

De "Preface" vertelt voorts "When the Republican capital, Djocjakarta, was occupied 
by surprise on December 19, 1948, a number of official Republican archives was
taken possession of.... It stood to reason that the Government was particularly
interested in those documents which could throw some light on special points, in 
the first place those concerning violations of the Truce-agreement, which the Re
publican Government had repeatedly and emphatically denied. This applied in parti- 
cular to i.nfiltrations and subversive activities in the territories controlled bij 
the Netherlands. Document:; dealing with the subject are included in the appendixes". 
De "Introduction" (p. 7) geeft een summier overzicht van de Renville-overeenkomst 
en stelt vervolgens: "The only conclusion to be drawn from them (=documents) is, 
that the Republican Government never has had any intention of fulfilling the "Ren- 
ville-agreement or of coming to any final agreement whatsoever with the Netherlands, 
other than on the basis of total capitulation by the Netherlands to the hegemonistic-
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nationalistic politics of the Republic.
The documents prove: that from the day the "Renville" Agreement was signed, the 
Republican Government has not hesitated to infringe its letter and spirit; that 
the Republic has conducted the political negotiations with the Netherlands in a 
manner not consistent with good faith as was clearly aimed at in the "Renville"- 
agreement; that while the negotiations were in progress, the Republic was simul- 
taneously conducting and ever intensifying a continuous campaign of subversive 
and terrorist activity in the territories controlled by the Netherlands; that to 
achieve their object the Republic has employed means not permitted under interna
tional law; that for their purposes the Republic has appealed for and accepted the 
help of destructive communism in Malacca".

De brochure zelf is ongedateerd, maar enkele aanwijzingen maken een betrekkelijk 
nauwkeurige datering mogelijk. In de eerste plaats het gegeven dat de documenten 
tijdens de tweede politiële actie zijn buitgemaakt. In de tweede plaats de eerder 
vermelde mededelingen van Dr. Drees. Tenslotte bleek het archief-Drees een engels- 
talig document te bevatten, dat vrijwel zeker de onmiddellijke voorloper van de 
brochure "Documents Reveal" is, gedateerd op 28 februar 1949 en getiteld: "The 
consequences of a restoration of republican authority in Djocjakarta and vicinity. 
Het behandelt dezelfde thema's met behulp van dezelfde documenten als "Documents 
Reveal", zij het in een wat andere volgorde. Waarschijnlijk moest het stuk in 
het diplomatieke verkeer met name de Verenigde Staten overtuigen van de chaos, 
welke het gevolg zou zijn van herstel van republikeins gezag over Djocja en om
geving, waarop de V.N. aandrong. "Documents Reveal" had die bedoelincr niet meer, 
zodat de brochure vermoedelijk pas eind 1949 gedrukt is.

Hoewel "Documents Reveal" uiteindelijk niet aan de openbaarheid werd prijs gegeven, 
omdat de R.T.C.-overeenkomst zo'n publicatie overbodig en vooral inopportuun 
maakte, wilden wij er toch enige aandacht aan besteden wegens het illustratieve 
karakter ervan, vooral voor de morele dimensie en taxaties in het Indonesiëbe- 
leid van het kabinet Drees-Van Schaik. Vooral de Republikeinse opiumhandel en de 
contacten met de Maleise Communistische partij komen aan bod, omdat over de overige 
onderwerpen, bestandsschendingen, demobilisatie van de T.N.I. en Republikeinse 
onderhandelingsattidude elders al veel gepubliceerd werd.
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2 üe Republikeinse opiuinhandel.
Chapter II van "Documents Reveal" onthult de betrokkenheid van de republikeinse
regering bij de opiumhandel c.q. smokkel, waarvan de revenuen ten goede kwamen
aan nationalistische strijdgroepen en republikeinse vertegenwoordigingen in het
buitenland. Documents Reveal stelt o.m.: "Whereas at first the selling was
restricted to limited lots in Netherlands controlled territories, towards the
middle of May 1947 it was decided in a cabinet meeting of the Republican Government

3)to extend trading to foreign countries, especially Singapore and Malacca"...
"In consideration of the internationally accepted rules relating to the trade of
opium, it is clear that the Republic was, in regard of these opium manipulations,
which took place without any control as to the further use of this narcotic and
without any observance of the internationally established restrictions, and
thus neglecting all responsibility regardless of any results thereof, guilty of

4)a serious contravention of international standards" . Bij wijze van conclusie: 
"Foreign currency, obtained in exchange for opium was for the greater part used in 
secretly continuing the fight against the Netherlands at a time, when a solemn com- 
mitment had been accepted to cease fighting and to honestly endeavour to find a 
peaceful solution of the conflict through straightforward negotiations.

Een beoordeling van bovenstaande beschuldigingen, vergt enige kennis van de his
torische context. Literatuur- en archiefonderzoek bracht o.m. het "Geheim rapport 
betreffende de verantwoordelijkheid van Republikeinse regeringspersonen voor het 
in de smokkelhandel brengen van opium" aan het licht, opgesteld door D. van den 
Dool, commissaris van politie 2e klasse bij de Dienst der Algemene Recherche aan 
het parket van de procureur Generaal te Batavia, gedateerd 22 februari 1949, 
dus na de tweede politiële aktie ^ . Dit geheim rapport bevat een vrijwel com
pleet overzicht, dat wij hier verkort weergeven met de nodige aanvullingen en 
kanttekeningen.

Voordat Japan zich in 1942 meester maakte van Indonesië, beschikte de Nederlands- 
Indische regering te Batavia over een omvangrijke voorraad opium, afkomstig uit 
Turkije en Perzië. Deze opium werd ruw aangevoerd en in een staatsonderneming 
bewerkt. De dienst Opium-en Zoutregie van het Indische Ministerie van Financiën 
beheerde de voorraad. De regering had het volledige monopolie op de opiumhandel en 
de verkoop geschiedde in door de staat geautoriseerde verkooppunten. Pas in 1943 
tekende Nederland een internationaal verdrag, dat een volledig verbod op de opium
handel behelsde ^ .
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In december 1945 werden de door de Jappanners intact gelatm opiumvoorraad
van ca. 2 2 ton en de voor de bewerking van ruwe opium benodigde machinerieën
door de republikeinen overgebracht naar Djocja, op bevel van Ir. Surachman, de
toenmalige minister van Financiën, en bleven zo buiten bereik van de naderende 

, _ 8 ) .Nederlanders . De Djocja-autoriteiten beheerden deze opiumvoorraad aanvanke
lijk op dezelfde wijze als Batavia gedaan had. De Republikeinse Opium-en Zout- 
regie, ressorterend onder het Republikeinse Ministerie van Financiën, verzorgde 
het beheer. De bereiding vond in een staatsfabriek plaats, de Djocja-regering bezat 
het monopolie en de verkoop aan licentiehouders vond in staatswinkels plaats.
Raden Mukarto Notowidigdo stond aan het hoofd van de Opium-en Zoutregie en had 
vóór de oorlog in Nederlandse dienst eveneens opiumzaken behandeld. De eerste, 
relatief grote uitgifte van opium dateert van 3 mei 1947, ten tijde van het
kabinet-Sjahrir III. Aan Bagdo van de Banking en Trading Corporation te Solo

9)werd 80 kilo opium verkocht

In juli 1947, vlak voor het begin van de eerste politiële aktie, besloot het juist
aangetreden kabinet Sjarifuddin tot export van opium ter verkrijging van deviezen.
De premier kreeg de verantwoordelijkheid voor deze operatie. De Nederlandse
blokkade, welke o.m. de republikeinse export van rijst naar India verlamde,
maakte de deviezenschaarste zo nijpend, dat de handhaving van buitenlandse missies in
gevaar kwam. De financieel-economische toestand van de sterk verkleinde Republiek

10)verslechterde door Operatie-Produkt en de blokkade zienderogen . Nochthans 
stelde Van den Dool vast: "Gedurende 1947 is van een centraal geleide smokkelorga
nisatie nog geen sprake". Het kabinet-Sjarifuddin ondernam daartoe ook geen aktie 
en van de voorgenomen export van opium kwam tot januari 1948 weinig terecht.
De enige zending van enige omvang betrof 200 kilo ruwe opium, die in december 1947 
door de Indiër Patnaik naar Signapore gebracht zouden worden. De opbrengst moest 
ten g o e d e  komen aan het Indonesia Office in die stad, dat onder leiding stond van
Dr. Utoyo. In maart 1948 liet Hatta navraqen waar deze opium c.q. de opbrengst ge

il)bleven waren . De archiefstukken maken geen gewag van meer zendingen dan die 
200 kilo.

Nadat het kabinet-Sjarifuddin het veld had moeten ruimen wegens de heftige kri
tiek op de ondertekening van de Renville-overeenkomst, trad het presidentiële 
kabinet-Hatta aan, januari 1948. Het kabinet-Hatta zette wel een centraal geleide 
organisatie op voor de opiumexport. De aftocht van duizenden, gedemobiliseerde en 
veelal werkloze, soldaten naar de sterk verkleinde Republiek, de voedselschaarste 
en zelfs hongersnood ten gevolge van het verlies van belangrijke landbouwgebieden, 
de strenge Nederlandse blokkade en de nijpende tekorten aan alles, inclusief
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aan deviezen, deden daartoe besluiten. De eindverantwoordelijkheid kwam nu te
liggen bij de republikeinse minister van Financiën, Maramis Deze vertrouwde de
organisatie toe aan Mukarto, hoofd van de Opium-en Zoutregie, Subeno en Kamadjaja,
ambtenaren van het ministerie van Financiën, en aan Tony Wen, die benoemd werd
tot agent te Singapore. De laatste was een chinees die eerder als leider van de
Ant.i-Nederlandse Internationale brigade in de Republiek regelmatig voor radio-

1 2 )Djocja de Chinese minderheid in Indonesië in hun volkstaal toesprak

Maramis stelde de prijzen vast: voor in Djocja geleverde opium 60.000 rupiah 
per kilo en 28 rupiah per tube bereide opium (0,8 gram), voor in Batavia geleverde 
opium f 3500 per kilo en voor in Singapore geleverde opium 450 Straits $. De 
feitelijke marktprijzen in de verschillende plaatsen lagen beduidend hoger.
De waarde van de drie valuta was in 1948 onder invloed van de oorlogsomstandig
heden allerminst stabiel en met name de rupiah devalueerde voordurend. De door 
ons geraadpleegde archiefstukken maken enkel een vergelijking tussen Djocja en 
Batavia in juni 1948 mogelijk, toen de rupiah f 0,029 Nederlands-Indisch waard was. 
Aankoop bij de regering te Djocja kostte ook toen 60.000 rupiah per kilo ruwe en 
48 rupiah per tube bereide opium; op de markt in Djocja werd 85.000 rupiah
(f 2465) en 100 rupiah (f 2,90) betaald en in Batavia f 4000,—  en f 5,— . De

13)smokkel loonde dus voor de wederverkopers.

De eerste grotere transporten onder de nieuwe organisatie vonden plaats in maart 
1948. In het eerste ons bekende geval werd 500 kilo ruwe opium aangekocht door 
de chinees Lie Kwat Tjin. De opium was bestemd voor Singapore en werd per boot 
overgebracht vanuit Popoh (zuid-Java), begeleid door Subeno, Kamadjaia, Tonv Wen en

, M)Lie Kwat T j m  zelf
In het tweede geval kocht Tony Wen zelf 500 kilo ruwe opium. Op verzoek van
Maramis kreeg Wen voor het vervoer naar de havenplaats Tuban van Hatta, in diens
kwaliteit van minister van Defensie, een militair escorte. Van daaruit werd de
opium verscheept naar Singapore, weer onder begeleiding van de drie ambtenaren
van Financiën. In Singapore droeg Tony Wen 22 5.000 Straits $ over aan Utoyo en
Mukarto. Bijna de helft van deze som was bestemd voor Dr. Subandrio, hoofd van

15)de Republikeinse missie te London . De opium werd op volle zee, vlak buiten
Singapore uit de grotere vrachtboot overgeladen in speedboats en kwam zo de
stad binnen. In mei 1948 vond een derde opiumzending per schip naar Singapore
plaats: 2000 kilo vanuit de Zuid-Javaanse haven Pacitan, aangekocht door de

16) .Chinese handelaar Liong Min Loi
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Hierna contracteerde de Republiek de Australiër en voormalige R.A.F.-piloot
Cobley, die met een Catalina-watervliegtuig yanaf een meer bij Bukit

17)Tinggi, op Sumatra, op de wateren vlak buiten Singapore vloog
Op deze wijze werd in juni 2500 kilo, aangekocht door Tony Wen, en in juli

18}1500 kilo, aangekocht door Lie Kwat Tjin, overgevlogen . In Singapore was
19)o.a. een jongere broer van Tony Wen bij de verdere handel betrokken

Zoals gemeld, beperkte de opiumhandel zich niet tot Singapore, maar was
zij ook gericht op de door Nederland gecontroleerde gebieden. Op deze wijze
konden Nederlands-Indische guldens verkregen worden, waarmee belangrijke
importen (o.a. medicijnen en textiel), de infiltranten en de ondergrondse
organisatie van de Republiek betaald worden. Deze opiumhandel voltrok
zich op drie verschillende wijzen. In de eerste plaats waren er de kleine,
veelal Chinese handelaren, die op de markt in Djocja aangekochte kleine hoeveel-

2 0 )heden in bootjes overbrachten naar o.a. Semarang, Surabaya en Batavia
In de tweede plaats was er de centraal geleide export naar Batavia. Daartoe werd
in Batavia een speciale commissie ingesteld, waarin onder andere oud-minister
Surachman zitting nam. Afdrachten van in Batavia geleverde opium vonden hier 

2 1)plaats . In de derde plaats kwam opium de bezette gebieden binnen via de TNI. 
Ten behoeve van de herbewapening van de Siliwangidivisie en ten behoeve van de 
infiltratie vroegen en verkregen de TNI-commandanten Hidajat en Mustopo, respec
tievelijk 50.000 tubes en 200.000 tubes plus 1000 kilo ruwe opium. De opium was 
immers veel waardevaster dan de rupiah. In de periode juni tot oktober 1948
bracht de TNI dus opium in omloop ter verkrijging van harde Nederlands-Indische 

22)guldens . In juni 1948 kwam de Nederlandse regering de opiumhandel op het
spoor. Op de dertiende van die maand vond de politie van Batavia in hotel Nanking
5 kilo ruwe opium. De opium bleek afkomstig van de Chinese handelaar Sie Tek Soen,
uit Republikeins Solo, die op 31 juli gearresteerd kon worden. Op hem vond de
recherche een aantal documenten die enerzijds in de eerste dagen van augustus 1948
leidden tot confiscatie van in totaal nog eens 120 kilo ruwe opium in Batavia en
Surabaya en die anderzijds een relatie aantoonden met Raden Mukarto Notowidigdo.
Op 10 augustus werd Mukarto gearresteerd op het vliegveld Kemajoran te Batavia,
waar hij als correspondent van een republikeins dagblad en voorzien van een V.N.-
pasje net het C.G.D. toestel naar Djocja wou nemen. Hij had een uitgewerkte
lijst bij zich met de belangrijkste opiumtransacties. De Britse autoriteiten
te Singapore werden onmiddellijk op de hoogte gesteld, evenals de C.G.D..
De Nederlandse regering begon een intensieve perscampagne en poogde de affaire

23)ook op het diplomatieke vlak zoveel mogelijk uit te buiten
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In Singapore viel de handel volledig stil. Op 3 september 1948 werd Tony Wen
24)gearresteerd , en op 9 september vluchtten Subeno en Kamadjaja naar Bangkok.

De twee Chinese handelaren, Lie Kwat Tjin en Liong Min Loi doken onder op het 
Maleise vasteland. Op 15 september deed Subeno verslag aan Hatta over de opium
handel op Singapore. De Republiek had nog 2.593.000 Straits $ tegoed van de drie 
chinezen, maar voorlopig bestond er geen uitzicht op inning van die gelden. Ont
vangen had men tot dan toe over de periode juni-augustus 132.000 Straits $.
De opiumexport naar Singapore was daarmee op een financieel fiasco voor de Repu
bliek uitgelopen. Binnen Indonesië ging de handel wel door. Naar een schatting van 
Van den Dcol bracht de Republiek in 1948 ca. 15 ton opium in omloop. De helft 
daarvan ging naar Singapore.

Keren we terug naar de in "Documents Reveal" geuite Nederlandse beschuldigingen, 
dan kan niet ontkend worden dat de republikeinse opiummanipulaties inderdaad 
dienstig waren aan de financiering van infiltraties en subversieve aktiviteiten, 
welke moeilijk verenigbaar waren met de Renvillebeginselen. De Nederlandse ver
ontwaardiging over zoveel gebrek aan goede trouw miskende evenwel de revolutio
naire dynamiek in met name de T.N.I., welke geen enkel republikeins kabinet kon 
beteugelen. Voorts ging Nederland eenvoudig voorbij aan de noodsituatie in de 
Djocja-Republiek, die deels het gevolg was van de politiële actie en de daarop 
volgende economische blokkade. De Republiek verwijten dat zij de Internationale 
Conventie van Geneve met betrekking tot het gebruik en de handel in narcotica 
negeerde, doet geen recht aan het feit dat de Republiek deze Conventie nimmer 
ondertekende, ook niet kon ondertekenen omdat Nederland haar souvereiniteit 
betwistte en de Republiek het recht ontzegde internationale verdragen te tekenen. 
Trouwens, de Nederlandse regering nam pas sedert 194 3 de internationale regel
geving in acht, wat haar te gemakkelijker viel nu ze nauwelijks over opiumvoor- 
raden beschikte. Voordien leverde de Opium- en Zoutregie in Indonesië profijte
lijke winsten op.

3 Republikeinse contacten met de Malay Communist Party.
Door het snel en volledig neerslaan van een communistische opstand in de periode 
september-november 1948, had het kabinet-Hatta veel aan gezag en kredietwaardig
heid gewonnen bij de westerse mogendheden, met name bij Amerika. Toendertijd 
leed het regime van Tsjang Kai Sjek in China nederlaag na nederlaag tegen Mao's 
troepen en waren Frankrijk noch Engeland in staat de communistische opstanden in 
Vietnam, Birma en Maleisië snel en afdoend te onderdrukken. Dat gaf nog meer 
reliëf aan Hatta's prestatie. Chapter IV van "Documents Reveal" probeert Hatta 
te ontmaskeren als kampioen tegen het communisme door op zijn contacten met de
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Malay Communist Party te wijzen: "Although Moh. H^tta has since the communist 
revolt ln the Republic in September and Oktober 1948 professed to be a Champion
against the communists, nevertheless he has at any time been prepared to accept

25)support, also from the communists, to achieve his aims"
Ook hier geven we eerst de historische context, alvorens de beweringen van "Docu
ments Reveal" te toetsen. De Malay Communist Partij bestond voornamelijk uit 

26)Chinezen. De militaire arm van de partij, the Anti-Japanese Army, vocht een hard
nekkige guerillaoorlog uit met de Japanse bezetters, zij aan zij met Force 136,

27)het restant van het Britse koloniale leger * Na de capitulatie van Japan, 
augustus 1945, oordeelde de MCP dat zij nog niet krachtig genoeg was om de macht 
over te nemen en de terugkeer van de Britse koloniale macht te weerstaan. The 
Anti-Japanese Army werd opgeheven, maar als veteranenvereniging bleef de organi
satie in stand. Het merendeel van de wapens werd ondergebracht in geheime wapen
depots. Eén van de voornaamste commandanten van het M.C.P. leger, Wu Tien Wang, 
werd tot lid benoemd van het door Lord Mountbatten voor Singapore ingestelde 
burgelijk adviescollege.

De M.C.P. richtte een aantal mantelorganisaties op, waaronder de in naam niet- 
communistische partij Malayan Democratic Union en de massavakbond General Labour 
Union. De partij had vooral aanhang in het overwegend door Chinezen bevolkte 
Singapore. Op het Maleise vasteland-waar de maleiers van oudsher bevreesd 
waren voor Chineze overheersing- was die aanhang beduidend kleiner. In Singapore
trachtte men via het organiseren van massale stakingen en boycotts de macht aan

28)zich te trekken

Secretaris-generaal van de MCP was Loi Tak. Naar later bekend werd was hij al 
voor de oorlog in dienst van de British Intelligence. Tijdens de oorlog colla
boreerde hij met zowel Force 136, als met de Japanse bezetters. Aan zijn verraad 
was het te danken, dat in 19 36 de Britten het volledige centrale comité van de 
MCP konden arresteren en dat in 1942 de Japanners een nieuw centraal comité 
konden overvallen en volledig uitmoorden. In 1942 werd hij zo secretaris generaal 
van de partij . Na afloop van de oorlog zette hij zijn werkzaamheden voor de Britten 
weer gewoon voort. In februari 1947 kwam zijn dubbelrol aan het licht, toen enkele 
belangrijke, op zijn aanwijzingen aangelegde, wapendepots door de Britten ontdekt
werden. Loi Tak dook onder en verdween via Hongkong naar Thailand, de MCP in

29)diepe verslagenheid achterlatend
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Zijn opvolger als leider van de MCP werd oud-guerilla-commandant Chin Peng. Na 
een uitgebreide zuivering en reorganisatie van de partij zette die een nieuwe 
koers uit voor de partij, die uiteindelijk moest leiden tot een gewelddadige 
machtsovername, waarvoor de partij, naar het voorbeeld van Mao, steun zocht 
bij de Maleise boeren. In 1947 bezocht hij HongKong en China en verkreeg er van 
Chou En Lai een gematigd positief advies in zake de kansen op succes van een ge
wapende opstand in Maleisië. MCP-afgevaardigden naar het World Youth Festival te

30)Praag in juli 1947 kregen echter geen Russische steun voor het plan .
Of zij te Praag ook contact hadden met de Indonesische communisten Setiadjit en

31 )Suripno of met CPN-leden Bakker en Driessen, is niet bekend

Begin 1948 lagen de zaken anders. Op terugreis uit Calcutta, waar hij de South
32)East Asian Youth Conference en het congres van de Indiase communistische partij

bijwoonde, bezocht de leider van de Australische communistische partij, Sharkey, 
in maart 1948 de MCP. Hij nam deel aan de vierde plenaire zitting van de partij
- 9 tot 20 maart 1948- en pleitte er voor het ontketenen van een gewapende opstand.
Hij deed dat vermoedelijk in opdracht van de Kominform, maar ook als bewonderaar

33)van de VietMinh

In deze periode keerden evenwel de kansen van de MCP. In Singapore organiseerden de
Britten met het oog op een stapsgewijze machtsoverdracht verkiezingen voor een
"legislative council". MCP en MDU riepen op tot een boycott, maar de verkiezingen
gingen gewoon door. Tegelijkertijd werd het Workers Protection Corps verboden.
Het Workers Protection Corps was samengesteld uit ex-guerilla's en onderwereld-
figuren (prostitutie, opiumhandel) en fungeerde als knokploeg van de MCP. Met deze
knokploeg hield de MCP de vakbonden en de arbeiders stevig in haar greep. De
Labourregering in London stuurde eigen vakbondskader naar Singapore om daar nieuwe
vakbonden op te zetten en had daarmee sneller dan verwacht veel succes. De commu-

34)nisten verloren veel van hun macht en invloed

Op 10 mei 1948 werd in Singapore in aller haast de vijfde plenaire zitting van de 
MCP gehouden. Men trok er de slotconclusie dat de Britten de MCP wilden liquideren 
en besloot tot een defensieve oorlog. Binnen een maand vertrokken bijna alle MCP- 
leiders uit Singapore naar het vasteland. Het guerillaleger werd weer opgericht.
De MDU en de eigen vakbond werden in juni 1948 opgeheven en in dezelfde maand 
zorgden de eerste gewelddadige akties voor het uitroepen van de noodtoestand voor 
zowel Maleisië als Singapore. De in juni 1948 begonnen gewapende opstand tegen het 
Britse gezag zou twaalf jaar gaan duren.
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Het document dat door "Documents Reveal" wordt aangeyoerd om een verband te leggen 
tussen Hatta en de MCP is gedateerd op 18 maart 1948 en behelst een verslag 
van twee leden van de Partai Socialis Indonesia aan Hatta betreffende in Singa
pore gevoerde besprekingen. In februari 1948 sprak de Indonesische delegatie 
met de voorzitter van de MCP, Tjin Min Tjin, die zich zeer gereserveerd op
stelde, vanwege eerdere ervaringen met indonesiërs en de Renville-akkoorden.
Na verschillende gesprekken sprak de MCP morele steun uit. Op 2 maart gaf Sjahrir, 
leider van de PSI en oud-premier, aan een MCP-delegatie een uiteenzetting over 
de Renville-akkoorden, de regeringspolitiek en de PSI. De MCP stemde in met de 
"diplomasi"-politiek van Hatta en keurde de opstelling van de linkse oppositie 
in Indonesië af. Later spraken de Indonesische vertegenwoordigers ook met de 
MDU en met de Malayan Nationalist Party. Via de laatste partij kwam men in con
tact met een officier van het Malayan Regiment die bereid was om een groot aan
tal wapens te verkopen .

De PSI steunde de regering Hatta en Sjahrir was een van de voornaamste adviseurs
van Hatta. Wapenaankoop is duidelijk één van de doeleinden van bovenbeschreven
missie geweest. Het daartoe gelegde contact vond plaats via de MNP, een linkse
partij op het Maleise vasteland die een unie van Maleisië met Indonesië nastreef-

36)de . Een van de andere doeleinden van de missie was waarschijnlijk te voor
komen dat de MCP een bondgenootschap zou aangaan met de PKI en de daarmee in de 
FDR verbonden linkse oppositie tegen het kabinet-Hatta.
Uit een ander archiefstuk blijkt dat de Republiek en de MCP metterdaad samen- 

^  37) werkten
In mei 1948 schreef TNI-kapitein Muchtar vanuit Bukit Tinggi op Sumatra aan zijn 
collega Zubir Iljas, op dat moment verblijvend te Kuala Lumpur, met de vraag om 
de in Maleisië getrainde Indonesische soldaten geleidelijk aan terug te zenden 
naar Sumatra. In zijn brief stelde hij tevens, dat Zubir Iljas zich voor de 
gelden nodig voor wapenaankoop bij Thaise officieren moest vervoegen bij het 
Indonesia Office te Singapore en dat hij bij deze transakties toestemming had 
samen te werken met de MCP.
Ook bestond er een begin van samenwerking tussen de PKI op Sumatra en de MCP.
In april 1948 stuurde de PKI een zekere Sutan Djenain als afgevaardigde naar
Singapore met het verzoek aan de MCP om een afgevaardigde naar Bukit Tinggi te
sturen. In juni zond men twee leden naar Singapore met een lading goud en juwelen
ten behoeve van wapenaankopen. Geen van de drie PKI-leden keerde terug.
Djenain werd onder de door de Engelsen in Singapore afgekondigde noodtoestand
gearresteerd en de andere twee PKI-mensen doken bij het begin van de MCP opstand

38)onder
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Hierbij yalt nog op te merken dat de PKI-Sumatra niet dezelfde is als de PKI-Java. 
Bij het uitbreken van de Madiun-opstand in september 1948, distanciëerde Sumatra 
zich nadrukkelijk van Muso c.s. en sprak steun uit aan Sukarno en Hatta,

Nu enige kanttekeningen bij de Nederlandse poging Hatta wegens de Maleise 
contacten te diskrediteren bij de westerse bondgenoten. Allereerst moet de 
datering van deze contacten in aanmerking genomen worden. De gewraakte gesprekken 
vonden plaats nog voor het begin van de vierde plenaire zitting van de MCP, waar 
voor het eerst de mogelijkheid van een gewapende opstand ter sprake kwam.
Op dat moment stond de MCP als een reguliere partij te boek, vergelijkbaar met 
de CPN in Nederland. Trouwens, ook de PKI koesterde destijds geen coup-plannen.
Met name de PSI-delegatie naar Maleisië heeft zich beijverd begrip en steun te 
verwerven voor de "diplomasi"-politiek van Sjarifuddin en Hatta.
Dank zij deze missie werd een denkbare solidarisering van de MCP met de linkse 
oppostie tegen Hatta voorkomen. De gunstige afloop van de gesprekken met de MCP 
mondden als vanzelf uit in een verzoek om militaire steun . De MCP had immers 
enorm veel ervaring opgedaan in de gewapende strijd tegen de Japanners.

Hatta heeft steeds terughoudend gereageerd op het communisme. Om Amerika niet
39)te bruskeren, tekende hij het consulaire verdrag met de USSR niet . Met 

behulp van de TNI brak Hatta door communisten georganiseerde stakingen en Hatta 
wilde met de "rationalisatie" van de TNI juist de communistische invloed in het 
republikeins leger terugdringen  ̂. Kortom, geplaatst in zijn historische 
context, kon het Nederlandse verwijt onmogelijk veel indruk maken op bijvoorbeeld 
de Verenigde Staten. De Amerikaanse adminstratie was destijds met scepsis ver
vuld jegens het beleid van de Nederlandse regering.

4 Infiltraties en subversieve acties.
In Chapter I, "Infiltration and subversive Activity in Territory controlled by
the Netherlands", worden met behulp van de Djocja-papers de betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van Hatta c.s. aangetoond voor infiltraties en subversieve
acties op Nederlands grondgebied. Dit hoofdstuk valt in drie delen uiteen.
A. "The Bureau C.abinet" Directly upon the conclusion of the "Renville" Agreement^
Moh. Hatta in his capacity of Vice President/Prime Minister established the
"Bureau Cabinet for Affairs in Occupied Territories" under his personal direction
"In reality, by setting up this "Bureau Cabinet",a central body was formed,
which was to lead and coördinate the subversive activity immediately undertaken

42)in the territory controlled by the Netherlands..." . De verslagen van o.m. 
een bijeenkomst van de Republikeinse Security Committee en brieven van de direc
teur van het "bureau cabinet" bevatten inderdaad compromitterende passages....
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"It wil be necessary to improve the infiltrations from Republican territory.
In carrying out these infiltrations the greatest caution wille have to be
exercised. If this action is not carried out very carefully, the Netherlands
Government will have good cause to blame the Republic for lack of goodwill

43)in implementing the Truce Agreement...
Voorts "to send special groups to Netherlands occupied territory in order to
destroy vital installations..etc. also to kidnap and murder Nethcrlanders and
their accomplices bij means of assassination and administering poison and to

44)stcal valuable material"
B. The participation of the Republican Military Forces under direction of the 
Viee-President/Acting Minister of Defense, Mohammad Hatta.
Zeer illustratief voor het denken en handelen van de leiding en het kader van
de TNI is de notitie d.d. 25 januari 194Q, afkomstig van het hoofdkwartier van

45)de Republican Commander - in - Chief: "... The Military Forces of the Repu
blic have from the very start until now never ceased to fight and they will 
not do so until the ideals of complete independence be achieved. Moreover, the 
resolution to accept the Truce was taken by a "special cabinet". By word of 
mouth as well in writing all commanders of different units of the Forces have 
unanimously declared that it is their unflinchable will and preparedness to 
continue the struggle in defence of the Sovereignty and Independence... that, 
no matter how precarious the situation of the fighting forces of the Republic 
may become, they shall not leave the arena. The slogan of the Military Forces 
of the Republic Qf Indonesia has so far been and will so remain in future:
1. Promises once made, have to be fulfilled.
2. The fight once begun, must be continued.
3. The bullet in still in force.
Voorts geeft hoofdstuk I uittreksels van stukken over de voorgenomen infiltratie
van de befaamde Siliwangidivisie en over geld- en opiumleveranties ten behoeve van
republikeinse eenheden, die een guerilla voerden in Nederlandse gebieden.
Conclusie: The documents.... make it clear that the Republican Government, and
especially Moh. Hatta, were fully cognizant with the infiltrations and subversive
activity prepared by the republican army and carried out on a large scale in the
Netherlands controlled territory', large quantities of opium were made available for

46) .the purpose of financing this particular action"
C. Infiltrations and subversive action in parts of Indonesia outside those origi- 
nally controlled bij the Republic.
Dit onderdeel bevat o.m. een uitgewerkt plan "for the Struggle in non-republic 
territories", opgesteld ^oor de vice-president van de K.N.I.P.,"in fulfilmentof a 
promise made to that effect'',to the Vice-President of the Republic, Moh. Hatta" ^  .
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Met "non-republic territories" werden vooral Celebes, Borneo en de deelstaat
Oost-Indonesië bedoeld. De medeverantwoordelijkheid van Hatta c.s. voor de
infiltraties en subversieve acties op "Nederlands" grondgebied valt niet te
loochenen, maar daarbij moet wel aangetekend worden dat: het Republikeinse
Leger, de TNI, in 1948 een autonome macht en factor was in de Indonesische 

t ... 48)revolutie . Hatta en Soekarno hadden slechts beperkte zeggenschap over de 
TNI. De "diplomasi'-politiek van de Djocja-politici werd door de TNI-leiding met 
scepsis, ja wantrouwen bezien. De TNI zelf was allesbehalve een straf gediscipli
neerd en geregeld leger. Tot oktober 1948 trokken belangrijke onderdelen van het

49)republikeinse leger zich weinig aan van de instructies van de legerleiding
De communistische Madiun-coup, pas kort voor het begin van de tweede politiële actie
neergeslagen, illustreerde dit. Bovendien rekende Nederland ook de zogeheten
Lasjkars tot de TNI, terwijl deze Lasjkars strijdorganisaties waren van politieke 

50)groeperingen . Zij beschouwden zich niet als onderworpen aan de legerleiding, 
maar vochten hun eigen revolutionaire oorlog tegen de Nederlanders uit. Veel van 
deze Lasjkars bleven na de eerste politiële actie in West-Java achter, terwijl de 
reguliere TNI-troepen zich ingevolge het Renville-akkoord goeddeels terugtrokken 
achter de zgn. Van Mook-lijn, dus op het gebied van de verkleinde Republiek.
De TNI-leiding hield na de Renville-akkoorden voortdurend rekening met een tweede, 
totale po’ i tiële actie. Van de eerste politiële actie had de TUI geleerd dat r,i j 
met orthodox opgezette verdedigingslinies tegen de beter bewapende en gediscipli- 
neerder vechtende Nederlandse troepen geen schijn van kans had. Mede door de
succesvolle guerilla van de VietMinh in Indo-China, koos de legerleiding voor de

51)guerilla tactiek
Kleinere, beter geoefende en beter uitgeruste eenheden moesten bij een Nederlandse 
aanval in heel Java een guerilla ontketenen, hetgeen met succes zou geschieden. 
Overigens was het Nederland en de VN-commissie bekend dat de TNI vermoedelijk
zou rebelleren, indien de Republikeinse politici compromissen zouden sluiten met

52)het Nederlandse gezag . Het kabinet Drees-Van Schaik deed in zijn benadering 
van de Djocja-politici onvoldoende recht aan de autonome en gecompliceerde dyna
miek van een onafhankelijkheidsoorlog, die gepaard ging met een sociale revolutie.
De Djocja-republiek en de TNI konden moeilijk buiten elkaar, maar bezagen en tax
eerden de revolutionaire ontwikkelingen geheel verschillend evenals de strategie 
en tactiek ter bevrijding van Indonesië. Nederland eiste bijvoorbeeld van de 
gevangen genomen Sukarno dat hij het republikeinse leger zou bevelen de strijd 
te staken. Terecht antwoordde Sukarno dat de TNI zo'n bevel naast zich neer zou 
leggen. Overigens versterkte de TNI juist na en door de tweede politiële actie 
haar greep op het revolutionaire proces en is wel het vermoeden geuit dat Soekarno 
zich liever aan de Nederlanders dan aan zijn eigen TNI toevertrouwde.
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Had Soekarno zich door de TNI laten meevoeren in de guerilla, dan had hij ver
moedelijk het initiatief aan de TNI-commandanten moeten laten. Als Nederlands
gevangene bleef hij het symbool, nationaal en internationaal, van de onafhankelijk
heidsstrijd van het geknechte Indonesische volk.

5 De zogenaamde "rationalisatie" van de TNI.
In de Renville-akkoorden waren Nederland en de Republiek overeengekomen dat de 
Republiek zijn troepensterkte zou reduceren. In Chaeter III heet het evenwel....
"it has now become evident that even the discharge of personne] as a result 
of the "rationalization" was nullified in September and October 1948 by re-mo-
bilization of the "rationalized" troops. With the approval of Moh. Hatta....
circa 170.000 were secretly called up again around October 1948", wat Hatta

53)gedurende de onderhandelingen met Nederland o.m. te Kalióerang verzwegen had 
Wat was het geval. Conform de Renville-akkoorden kondigde de regering-Hatta 
in februari het zogeheten rationalisatieprogramma af. Het TNI-leger, inclusief 
de irreguliere eenheden, telde destijds circa 463.000 manschaopen. Velen van 
hen waren tijdens de eerste politiële actie hun wapens kwijt geraakt (zo'n
200.000 man). Zij vormden een te zware belasting voor de Reoublikeinse schatkist, 
maar tegelijkertijd betekende hun demobilisatie een forse vergroting van de werk
loosheid, die o.a. in Solo en Madiun toch al erg groot was onder de industrie- 
arbeiders ten gevolge van de vluchtelingenstroom en de stagnerende materiaal- 
aanvoer. Een hongersnood dreigde onder de stedelijke bevolking, zodat het ratio- 
nalisatieorogramma liefst 160.000 gedemobiliseerde militairen in de landbouw 
tewerk wilde stellen. Voorts beoogde Hatta met de rationalisatie de herstruc- 
tuering van de TNI tot een klein, gedisciplineerd en loyaal kernleger van circa
57.000 goed bewapende en getrainde mannen. Vooral de semi-autonome Lasjkars
cn communistische legeronderdelen wilde Hatta weg-rationaliseren. Deze rationa
lisatie ontmoette veel weerstand en verzet in de TNI en vormde een van de feite
lijke oorzaken van de Madiun-opstand in september 1948, waarbij zo'n 25.000 TNI- 
troepen betrokken waren. Deze Madiun-coup frustreerde het rationalisatieprogram 
en dwong Hatta tot een soort algehele mobilisatie.

In deze context doet het merkwaardig aan dat "Documents Reveal" Hatta in gebreke 
stelt wegens deze algehele mobilisatie, temeer, wanneer herinnerd wordt aan de 
besprekingen in het kabinet Drees-Van Scha ik tezelfdertijd. Het kabinet over
woog van de Madiun-coup gebruik te maken om in de Republiek te interveniëren, 
zogenaamd ter onderdrukking van de rebellerende communisten. Uiteindelijk bood 
Nederland officieel, o.m. bij monde van Stikker, de Djoc ja-republiek militaire 
hulp aan, waarop Hatta nauwelijks reageerde.
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"Documents Reveal" citeert een brief aan TNI-ooperbevelhebber Sudirman d.d.
5 oktober 1948, waarin de oremier vraagt geen ruchtbaarheid aan de mobili
satie van gerationaliseerde eenheden te geven, omdat dit feit in binnen-en

55)buitenland verkeerd uitgelegd kon worden . Binnenlands wilde Hatta geen 
paniek en de revolte locaal houden. Bovendien wilde Hatta Nederland geen 
alibi verschaffen voor een ongewenste Interventie.

De houding van de Republiek gedurende de onderhandelingen.
Aan de hand van een viertal buitgemaakte stukken wil "Documents Reveal" aan
tonen dat de Republiek een dubbelhartige instelling had gedurende de Republi- 
keins-Nederlandse onderhandelingen .
Chaoter V "The Attitude of the Republican Government during the Negotiations
under the Auspices of the Committee of Good Offices" citeert o.m. uit een "top se-
cret report, called'ïnside Infomation", d.d. 23-10-1948, waarin uitgelegd
wordt dat de Republiek het Cochranplan als basis voor verdere onderhandelingen
onvoorwaardelijk aanvaard had om aldus sterk te staan in de UNO en Amerikaanse
steun te verwerven...."Thus our Government can use the United States to defend 

57)our position.... . Verder laat dit hoofdstuk Sjahrir aan het woord als advi
seur van het kabinet-Hatta, dat zich beraadde over de buitenlandse vertegen
woordigingen van de Republiek in een Federale Interimregering... "According to 
the speaker it will be better to maintain foreign relations as a weanon...",
tenzij de Verenigde Staten van Indonesië conform de ideëen van de Republiek ge-

58)constitueerd zouden worden ~ . Met een brief van Mr. Rum wordt aangetoond dat
de Republiek alleen onder auspiciën van de CGO met Nederland wilde onderhandelen....
"that our position is very strong, also according CGO circles. In consideration
thereof we puroosely adopt the attitude of entering into no further contact what-

59)soever with the Netherlanders" . Rum verdedigde dit standpunt met argumenten als
"the CGO will exert themselves the more to find further possibilities.....,
adverselv affect to the CGO's-view, the CGC might then expect parties come to
terms of their own accord, the CGO might feel by-passed, or even the Netherlanders
might draw the conclusion that our firm attitude is nothing but a pretence....".
Tenslotte geeft dit hoofdstuk een excernt van de knao geredigeerde brief van Hatta
aan Cochran d.d. 21-10-1948, eerder door Jaquet gepubliceerd, waarin Hatta alle

61)Nederlandse verwijten ontzenuwt en de positie van de Republiek schetst

Alles bijeen weinig schokkends en weinig steekhoudende verwijten. De Republiek 
onderhandelde in october-november te Kaliurang wel degelijk bilateraal met Neder
land en deed zoveel concessies, ook inzake haar buitenlandse vertegenwoordigingen, 
dat de Nederlandse regering ernstig verdeeld raakte over de vraag of de voorge
nomen politiële actie wel of niet doorgezet kon c.q. moest worden.
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Conclusie.
"Documents Reveal". The Government Of The Indonesian Republic and The 1‘mplomentation 
Of The So-Called "Renville Agreement", eon in opdracht van het Kabinet Drees-Van 
Scha ik gedrukte brochure, presenteert met behulp van de Djocja-papers vele feiten, 
zonder steeds de historische samenhang te schetsen. Daardoor is de brochure tenden
tieus en propagandistisch, ondanks de poging tot objectieve weergave van stukken 
en feiten- De brochure tekent de sterk morele, legalistische benadering van de 
Indonesische kwestie en miskent de gecompliceerde dynamiek van elke revolutie, 
evenals de machtspolitieke dimensies. Veel van de gepresenteerde feiten waren 
alle betrokkenen bekend, ook zonder publicatie van de brochure. Die feiten 
hebben weinig invloed gehad op bijvoorbeeld de opstelling van de Verenigde 
Staten. Derhalve mag aangenomen worden dat de brochure in het buitenland weinig 
indruk gemaakt zou hebben, indien na een mislukking van de RTC het kabinet tot 
publicatie was overgegaan. De brochure zou Nederland in zijn morele verontwaardi
ging gestijfd hebben, maar in het buitenland schouderophalend voor kennisgeving 
aangenomen zijn. Op belangrijke onderdelen zou de Republiek een overtuigend 
verweer gehad hebben, wat haar positie versterkt had. De gunstige afloop van 
de RTC besoaarde het kabinet Drees-Van Schaik derhalve een nutteloze publicatie 
en een nieuwe deceptie in de internationale diplomatie.

Dr. P.F. Maas
Drs. J.C.E.M. van Oerle
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Noten:

1 Een gedeelte van deze documenten is te vinden in Algemeen Rijks Archief 's-Graven- 
hage (ARA), Tweede afdeling, Archief Ministerie van Koloniën, inv. nr. 2. 10. 15, 
Algemene Secretarie Batavia tweede zending, doos 505-506 (oude nummering 365—
368) .

2 Archief Drees, deels in copie aanwezig op het Centrum voor Parlementaire Ge
schiedenis .

3 Documents Reveal, P. 17.
4 Idem, P. 18.
5 Idem, P. 21.
6 Archief Min. van Kol., Alg. Secr. Batavia, tweede zending, de omslagen 432 

(308), 505 (365), 1017 (83(1) en 1033 (844), zie verder Indonesië in de veilig
heidsraad van de Verenigde Naties (november 1948- januari 1949), 's-Gravenhage 
1949 (uitgave Ministerie van Buitenlandse Zaken nr. 19), pp. 177-178, 223-227 
en John Coast, Recruit to revolution. Adventure and politics in Indonesia,
London 1952, pp. 156-192.
Arch. Min. van Kol. etc. omslag 1033, tevens in Archief Drees.

7 Een overzicht van alle ter zake doende door Nederland ondertekende internationale 
verdragen werd op 17.8. "48 opgesteld door Gieben en vervolgens door Elink Schuur
man aan Drees, Stikker en Van Royen gestuurd, Arch. Min. van Kol. etc. omslagen 
432 en 1017.

8 Volgens Coast, P. 159, hadden de Japanners de voorraad zelfs met nieuwe importen 
vergroot, omdat zij uit politieke overwegingen het opiumgebruik wensten te 
bevorderen.

9 Van den Dool baseert zich op een door de beheerder van het opiumdepot te Djocja 
bijgehouden en ondertekende staat dd. 25 juli 1948, waarop deze mutatie met 
datum van uitgifte staat vermeld. Bedoelde afgiftelijst hebben wij niet terug
gevonden .

10 Zie vooral George McTurnan Kahin, Nationalisme and revolution in Indonesia,
Ithaca N.Y. 1952, 1961, pp. 251-253. In de periode augustus 1947 -augustus 1948 
steeg de prijs van de rijst met 1000% en die van het vlees met 1400%.

11 Brief Hatta aan Sudarsono, de republikeinse vertegenwoordiger in New Delhi,
Archief Drees.

12 Een in het engels gestelde brief dd. 3-8-"48, gericht aan de "director of the
Malayan Security Service" en afkomstig van het Nederlandse Consulaat Generaal.
te Singapore: "It was also reported that the Communist Tony Wen, alias Boon,
who frequently broadcasts from Radio Djocja in the Chinese language, left Malaya.... 
after talks with the M.C.P.(-Malayan Communist Party, PFM) on the subject of
supplies of arms to the Republic of Indonesia", Arch. Min. van Kol. etc., omslag 1017.
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14

15

16

17

18

19
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22
23

>o hier gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op brieven van Mustopo, rrNI-kolonel, 
aan Hatta , Arch. Min. van Kol. etc. omslag 505- en een brief aan Elink Schuurman 
aan gezant Jan Polderman te Bangkok, idem omslag 10 33.
Documents Reveal, appendix XVIII
Idem, appendix XXI; zie ook Coast, p. 182-183 en het proces-verbaal dd. 10-8-"48 
van Mukarto, Arch. Min. van Kol. etc., omslag 432.
Documents Reveal, appendix XIX; in een overzicht verstuurd door Drees, Beel 
en Michiels Verduvnen op 10-1-"49 aan Sassen, Stikker en Van Royen (Arch. Min. 
van Kol. etc., omslag 4 32) heet hij Tjoe Men Liong. Drees bezocht toen Indonesië, 
vergezeld door Michiels Verduynen.
Coast, 156-192; in de aangehaalde brief van Drees, Beel en Michiels Verduynen 
is sprake van de "onlangs in Djambi omgekomen Cobley"; zijn medewerker, oud 
RAF-piloot Coombs, werd te Singapore gearresteerd, september 1948, zie engelstalig 
procesverbaal Coombs in Arch. Min. van Kol. etc., omslag 4 32; Cobley betrok 
de opium die hij vanuit Sumatra overvloog uit een nieuw depot bij Kediri op 
Java, waar ook een meer was waar hij met zijn Catalina kon landen.
De aangehaalde brief aan de Malayan Security Service dd. 3-8-"48: "About the 
middle of June reports reached me that at irregular intervals flights were being 
carried out by a Catalina Flyingboat; Coast (p. 191-192) sprak in augustus 1948 
met Cobley, die vertelde dat bij een van zijn twee opiumvluchten, hij betrapt 
werd door een vrachtboot bij het uitladen van de Catalina en in alle haast om 
te voorkomen dat zijn nummers in het zicht zouden geraken, zowel de lading als de 
chinese handelaar in zee had gegooid.
De aangehaalde brief aan de Malayan Security Service heeft diens adres in 
Singapore en noemt nog een aantal chinezen die bij de doorverkoop betrokken 
zi jn.
Brief Elink Schuurman aan Jan Polderman, gezant te Bangkok, dd. 10-8-"48,
Arch. Min. van Kol. etc., omslag 1033, vanuit de Republikeinse haven Jepara 
werd opium in kleine blikjes aan een touw onder water door chinezen in prauwen 
naar Semarang, Cheribon, Batavia en Surabaya gebracht door de marine-blokkade heen. 
Het aangehaalde proces-verbaal van Mukarto.
Arch. Min. van Kol. etc., omslag 505 en Archief Drees.
Zie Indonesië in de Veiligheidsraad, Coast, pp. 177-183.
Luitenant Gouverneur Generaal Van Mook overwoog zelfs om alle leden van de 
Republikeinse delegatie te Batavia (daar aanwezig voor de onderhandelingen onder 
auspiciën van de VN-commissie voor goede diensten) huisarrest op te leggen, Arch. 
Min. van Kol. etc., omslag 1017, brief Elink Schuurman aan Drees dd. 17-8-"48.
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24 Tony Wen werd gearresteerd onder de Emergency Regulations, toen in Singapore 
van kracht wegens de communistische opstand (zie hierna paragraaf 2). Zijn 
advocaat, tevens lid van de juist gekozen Legislative Council, dreigde met een 
proces wegens machtsmisbruik, omdat Tony Wen wegens opiumsmokkel en niet voor 
communistische activiteiten opgepakt was en dus niet onder de noodwet viel. 
Gouverneur McKerron beval daarom op 9-ll-"48 onmiddellijke vrijlating van Tony 
Wen die vervolgens naar China werd uitgewezen, ondanks het feit dat Batavia een 
verzoek om uitlevering had ingediend; zie brief consul-generaal Winkelman, Singa
pore 13-11-"48 met verslag S. van Hulst, secretaris Speciale Diensten van het 
consulaat, Arch. Min. van Kol. etc., omslag 1033.

25 Documents Reveal, appendix XXII.
26 C.M. Turnbull, A history of Singapore 1819-1975, Kuala Lumpur 1977 en Anthony Short, 

The communist insurrection in Malay 1948-1960, London 1975.
27 Idem.
28 Vanaf oktober 1945. Pas in de loop van 1947 nam de steun voor de vakbond af, o.a. 

omdat zij weliswaar stakingen organiseerde, maar geen stakingsloon betaalde.
29 Bij Turnbull heet hij Lai Teek. Voor zijn carrière in Singapore, was hij in dienst 

'van de Fransen te Anmam als geheim-agent-infiltrant bij de VietMinh.
30 Zie ook Ruth Thomas McVey, The Calcutta Conference and the South East Asian 

uprisings, Ithaca N.Y. 1958.
31 Zie Marcus Bakker, Wissels. Bespiegelingen zonder berouw, Weesp 1983, P. 105 

en Jan Bank, Katholieken en de Indonesische revolutie, Baarn 1983, P. 298.
32 Zie het aangehaalde werk van McVey; de South East Asian Youth Conference was 

een initiatief van de communistische World Federation of Democratie Youth, 
waartoe in april 1947 te New Delhi besloten werd, waarbij het aanbod van de Indon
esiërs Suripno en Darusman aanvaard werd om de conferentie in november 1 9 4 7 in de
Republiek te organiseren, welk plan doorkruist werd door de eerste politiële actie.

3 3 Lawrence Sharkey had weinig waardering voor de parlementaire lijn. De opdracht
van de Kominform werd geformuleerd op het congres van de Indiase Communistische 
Partij, dat vlak na de jeugdconferentie gehouden werd, ook in Calcutta, en waar 
de Joegoslavische delegatie als spreekbuis van de Kominform gold.

34 Met name de Brit John Brazier was succesvol. Het feit dat in 1947-1948 de economie 
weer aantrok, wat direct merkbaar was in de handelshaven Singapore, was eveneens 
van beslissende invloed op het overstappen van veel arbeiders.

35 Documents Reveal, appendix XXVI.
36 De MNP werkte wel samen met MCP en MDU tegen de United Malays National Organisation, 

een partij van autochtone maleiers die fel ijverde tegen een maleise unie met het 
Chinese Singapore en gedomineerd werd door de sultans.
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Arch. Min. van Kol. etc., doos 464 (oude nummering 329).
Idem.
In het Archief Drees bevindt zich een document getiteld "Outlines of the tasks 
of the communists in Indonesia", gedateerd op 4 mei 1948, opgemaakt te Praag en 
getekend door Paul de Groot (CPN), Suripno en Muso, die in augustus 1948 terug
keerde naar Indonesia en de leiding van de PKI overnam, na bijna twintig jaar 
ballingschap in Moskou. De visa van Muso en Suripno (waarmee ze van Praag naar 
Djocja reisden) werden opgesteld op 1 april 1948. Het consulair verdrag dateert van 
december 1947. Sjarifuddin wou het niet bekend maken om de onderhandelingen op 
de Renville niet beinvloeden. Zie Bank, P. 346 en Arch. Min. van Kol. etc., doos 
329, brieven van gezantschapsraad Schuermann te Bangkok aan Elink Schuurman, 
oktober 1948 en P.F. Maas, Indië verloren, rampspoed geboren, P. 15-16.
Zie hierna paragraaf 4.
Documents Reveal P. 9.
Idem.
Idem P. 10.
Idem.
Idem P. 1 1 .
Idem P. 14.
Idem P. 15.
ARA, tweede afdeling, Archief L.J.M. Beel, inv. nr. 2.21.17, omslag 20 heeft een 
brief van Elink Schuurman aan Sassen d.d. 22-9-"48 waarbij ingesloten een "langs 
onregelmatige weg" verkregen rapport van de Board of Senior Military Advisers van 
de CGD d.d. 17-9-"48 (een dag voor het uitbreken van de Madiun-opstand). Het 
rapport stelt, dat de regering van de Republiek niet op de irreguliere troepen kan 
vertrouwen, die onder sterke invloed staan van verschillende politieke partijen, 
en dus om aan de macht te blijven afhankelijk is van de steun van de reguliere 
TNI-troepen, waardoor de invloed van de TNI op de regering groter is dan andersom. 
"Inside the TNI subordinate officers give but scant consideration to the orders 
of higher authority". "In some extreme cases, large formations are in a state of 
open insubordination towards the Government".
Een uitgebreide situatie-tekening bij Kahin, 262-264 en 284-289.
Een voorbeeld hiervan is te vinden in publicatie 97 van de Centrale Militaire 
Inlichtingendienst d.d. 18-ll-"48 (Arch. Min. van Kol. etc., omslag 519): de 
lasjkar "Tjitaroem" of "Divisie Bamboe Roentjing" van de trotskist Tan Malaka 
en zijn partij Gerakan Revolusi Rakjat (Revolutionaire Volksbeweging) bleef ook 
na de politiële actie opereren in West-Java. Omdat Tan Malaka de regering-Hatta 
steunde tegen de PKI, wordt zijn strijdorganisatie tot de TNI gerekend, door de CMI.
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Zie Abdul Haris Nasution, Fundamentals of guerilla warfare, Djakarta 1953 en
H. Notosusanto, Some effects of the guerilla on armed forces and society in 
Indonesia 1948-1949, Canberra 1974. Beide auteurs waren in 1948 TNI- commandant.
Zie P.F. Maas: Indië Verloren, rampspoed geboren, P. 43.
Documents Reveal P. 22.
Kahin, P. 284-299.
Documents Reveal P. 23.
Documents Reveal, appendix XXVII, een intern informatiebulletin d.d. 23-10-"48. 
Idem, P. 25.
Idem, P. 26.
Idem.
Idem, P. 26 en 27.
Zie L.G.M. Jacquet: Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. 
Nederland op de tweesprong tussen Azië en het Westen. Verder Documents Reveal 
P. 2 7 en appendix XXX.


