
 

Irawan Soejono (1920-1945) zandgraf 522, vak D 
Verzetsheld van Indonesische afkomst 
 
Personalia 
Geboren: 24 januari 1920 te Pasoeroean (Oost-Java, Indonesië) 
Zoon van: Raden Adipati Ario Soejono en Raden Ajoe Adipati Ario Soejono 
Overleden: 13 januari 1945 te Leiden 
Begraven: 19 januari 1945 te Leiden 
 
Samenvatting 
Irawan wordt op 24 januari 1920 in Pasoeroean op Oost-Java geboren als derde kind 
in het gezin Soejono, een vooraanstaande, adellijke familie. Zijn vader, Raden 
Adipati Ario Soejono, is daar regent en lid van de Volksraad van Nederlands-Indië.  
 In 1930 verhuist het gezin naar Den Haag, waar Irawan op school gaat. In 1940 
wordt hij student aan de Leidse universiteit. Dan breekt de oorlog uit. Als de 
universiteit van Leiden in november 1941 door de bezetter definitief wordt gesloten, 
studeert Irawan verder in Amsterdam. Hij sluit zich in die periode aan bij het verzet.  
 Irawan duikt onder, eerst in Amsterdam en later in Leiden, waar hij van alles regelt 
voor het ondergrondse blad ‘De Bevrijding’. Onder de schuilnaam Henk van de 
Bevrijding is Irawan bekend en bemind in illegale kringen. Daarnaast is hij lid van een 
Indonesische gevechtsgroep, die later naar hem vernoemd zal worden. 
 Een aantal keren komt hij in gevaarlijke situaties terecht. Tweemaal lukt het hem 
om bij razzia's de dans te ontspringen. Op 13 januari 1945 kan Irawan weer een 
razzia niet ontlopen. Hij heeft onderdelen van een schrijfmachine bij zich en beseft 
dat een controle hem waarschijnlijk fataal zal worden. Daarom vlucht hij, wat wordt 
gezien, waarna hij door een soldaat van de Duitse Wehrmacht wordt doodgeschoten. 
 

 
Volledige versie 
 

Het ouderlijk gezin 
Op 24 januari 1920 wordt Irawan Soejono geboren te Pasoeroean, op Oost-Java in 
Nederlands-Indië. Zijn vader, een telg uit een adellijk geslacht, is daar regent en 
heeft de adellijke aanspreektitels Raden Adipati Ario. Zijn moeder, ook afkomstig uit 
een regentenfamilie, krijgt dezelfde aanspreektitels, maar aangevuld met die van een 
gehuwde dame, zodat zij als Raden Ajoe Adipati Ario Soejono door het leven gaat. 
 Vader Soejono is geboren op 31 maart 1886 in het Oost-Javaanse Toeloen-
gagoeng; moeder op 24 juni 1899 te Poerwodadi, eveneens op Java gelegen. Zij 
trouwen in 1915 en zijn dan 29 respectievelijk 16 jaar oud. Het echtpaar gaat wonen 
in Pasoeroean, waar Irawans vader regent is geworden. 



 Het echtpaar krijgt vier kinderen, die allen in Pasoeroean worden geboren. Na 
twee dochters, Soepianti (9 augustus 1916) en Soetiasmi (13 maart 1918), komen er 
twee zonen: Irawan (24 januari 1920) en Idajat (13 oktober 1921). Het gezin staat te 
boek als islamitisch. 
 In juli 1930 komt het gezin over naar Nederland, omdat vader Soejono in zijn 
functie als lid van de Volksraad daar een studieopdracht krijgt te vervullen. Het gezin 
gaat in Den Haag wonen en de kinderen krijgen ook Nederlandse namen: Loes 
(Soepianti), Mimi (Soetiasmi), Johny (Irawan) en Jacky (Idajat). Het is opmerkelijk dat 
de namen Johny en Jacky later weer zijn ‘ingetrokken’ (zie onderstaande afbeelding, 
waar rechtsonder staat: “gewijzigd op verzoek van eigen verklaring van de vader 3-8-
1938”).  
 

 
Kaart uit het bevolkingsregister Den Haag 

 
De jeugdjaren van Irawan 
In Den Haag woont het gezin 
Soejono in de Sweelinck-
straat 41. De oudste twee 
kinderen, de meisjes, gaan 
naar de HBS, de jongens 
naar de lagere school. Het 
gezin blijft tot 12 mei 1932 in 
Den Haag. Dan is vaders 
studieopdracht klaar en gaan 
zij terug naar Nederlands-
Indië. 

   

Gezin Soejono; Irawan staat geheel rechts (1930) 



 

 
Irawan geslaagd voor het toelatingsexamen  
van het Bataviaasch Lyceum 

      Daar wordt Irawan toegelaten op het 
Bataviaasch Lyceum, tegelijk met Peter 
Tazelaar, de latere verzetsman en vriend 
van ‘soldaat van Oranje’ Erik Hazelhoff 
Roelfzema. Peter en Erik zullen beiden 
adjudant van koningin Wilhelmina 
worden. 
 Tweeënhalf jaar later, op 28 decem-
ber 1934, keert het gezin terug naar Den 
Haag, waar het gaat wonen in de Van 
Aerssenstraat 50. Op dat adres wonen 
ze tot begin 1940, met een onderbreking 
van twee maanden in 1938; het gezin 
verblijft die maanden in de ernaast 
gelegen Frankenstraat op nummer 106. 

 
Irawan tijdens de jaren 1940-1943 
Na zijn eindexamen gaat Irawan in september 1940 in 
Leiden studeren. Hij woont aanvankelijk in de 
Merelstraat 41. Op 1 februari 1941 verhuist hij naar 
Oude Rijn 3, een mooi pand waarin later, tussen 1958 
en 1995, de Baptistengemeente was gevestigd. Irawan 
sluit zich aan bij de ‘Perhimpoenan Indonesia’, afgekort 
PI. Deze politieke organisatie van Indonesische studen-
ten in Nederland, streeft naar een vrij Indonesië. De PI 
beseft dat het nationaalsocialisme op dit moment de 
hoofdvijand is, omdat het nazisme het vrijmaken van 
gekoloniseerde volkeren onmogelijk maakt. Daarom 
sluit de PI zich aan bij het ondergrondse verzet in 
Nederland en hanteert de leuze “Eerst Nederland 
bevrijden, dan Indonesië”.  

 
Oude Rijn 3 

 Op 21 november 1940 worden de Nederlandse universiteiten en hogescholen 
door de bezetter gedwongen hun Joodse personeelsleden te ontslaan. Twee dagen 
later gaan de studenten van de Technische Hogeschool te Delft in staking uit protest 
tegen het ontslag van de hoogleraren Jitta, Waterman en Dantzig. Op 26 november 
houdt de decaan van de Leidse Universiteit, prof.mr. R.P. Cleveringa, een 
indrukwekkende rede, waarin hij het ontslag van zijn collega en leermeester prof. 
E.M. Meijers en dat van de andere Joodse collega’s veroordeelt. Daarop gaan ook 
de Leidse studenten in staking. De bezetter arresteert Cleveringa en een aantal 
studentenleiders. De universiteit van Leiden en de Technische Hogeschool te Delft 
worden, eerst tijdelijk, gesloten. De Indonesische studenten in Delft en Leiden nemen 
actief deel aan de organisatie van deze stakingen. 



 Als in november 1941 de universiteit van Leiden definitief wordt gesloten en het 
de studenten wordt toegestaan om elders verder te studeren, vertrekt Soejono naar 
Amsterdam en schrijft zich daar in als student sociografie. Hij gaat op 16 december 
1941 in de Amsterdamse Linnaeusparkweg 116 II wonen, het adres waar zijn zus 
Mimi Soetiasmi en ook zijn vriend Soeripno dan al wonen. In Leiden houdt hij nog 
een postbusnummer aan (nummer 98). Soeripno, evenals Irawan in 1920 op Java 
geboren en ook de zoon van een regent, studeert van 1938 tot de sluiting van de 
universiteit scheikunde in Leiden. Dat Mimi Soetiasmi al op hetzelfde adres woont als 
waar haar broer kwam te wonen, blijkt uit een politierapport van zaterdag 13 
december 1941, waarin het volgende staat te lezen:  
 

Mimi Soetiasmi Soejono, geb. te Pasaroean (N.O.I.), studente, woonachtig 
Linnaeusparkweg 116 II, doet aangifte van diefstal van haar Royal Enfield 
damesrijwiel voor perceel Apollolaan 77, gepleegd op 11-12-1941, tusschen 14.45 
en 15 uur. Waarde F. 60. Geen vermoeden. Wordt behandeld. 
 

 In Leiden was sinds 13 maart 1937 op Hugo de Grootstraat 12 een Clubhuis voor 
Indonesiërs. Dit verhuist na de sluiting van de Leidse universiteit eind 1941 naar de 
Willemsparkweg 194 te Amsterdam. Op 4 maart 1942 gaat Irawan op dat adres 
wonen. Een half jaar later, op 1 augustus 1942, verhuist hij naar Saxen Weimarlaan 
46 II en een maand daarna schuift hij door naar Saxen Weimarlaan 56 II. Het is niet 
bekend wat hij hier, naast zijn studie aan de Amsterdamse universiteit, precies aan 
(verzets)activiteiten ontplooit. 
 

 
Persoonskaart Irawan Soejono (Archief Amsterdam) 

 
Irawans laatste levensjaren  
Irawan Soejono wordt zeer waarschijnlijk in 1942/1943 actief in het verzet. Vanaf dat 
moment is zijn verblijfplaats niet meer te achterhalen. Zijn laatst officiële adres is 
Saxen Weimarlaan 56 II te Amsterdam. Het is bekend dat hij, samen met Slamet 
Faiman, onderduikt in de Amsterdamse Van Eeghenlaan 11, bij ‘tante’ Marie Brave 
Reawaruw, die op dat adres een pension heeft. Deze Molukse vrouw wordt tijdens de 



bezetting driemaal gearresteerd en steeds weet zij zich vrij te praten door 
onnozelheid voor te wenden en te doen alsof zij de Nederlandse taal niet machtig is. 
Faiman is ook lid van de PI en helpt bij het vinden van plaatsen voor onderduikers. 
 Irawan wordt op diverse fronten in Leiden actief: hij verricht werk voor het illegale 
blad ‘De Bevrijding’, een uitgave van de PI, en is lid van een Indonesische gevechts-
groep van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (BS). De BS in Leiden 
bestaat uit twee ‘stootcompagnieën’ met elk vier secties. De eerste sectie van de 
eerste stootcompagnie is een studentensectie, die weer uit vier groepen bestaat. De 
vierde groep wordt gevormd door Indonesische studenten. Deze groep heeft 
aanvankelijk de naam ‘Soeropati’, maar wordt na de dood van Soejono omgedoopt 
tot de groep ‘Irawan’. 
 

 
Gevechtsgroep ‘Irawan’ op de Breestraat tijdens de Bevrijdingsparade op 7 mei 1945 

 

 Omdat zowel het blad ‘De Bevrijding’ als de gevechtsgroep in Leiden is 
gevestigd, is het zeer aannemelijk dat Irawan in het laatste oorlogsjaar in Leiden 
woont of, liever gezegd, is ondergedoken. Waarschijnlijk verblijft hij in de Leidse 
Vogelbuurt, want daar zaten meer Indonesische onderduikers en daarnaartoe zijn, 
direct na Irawans dood, ook enkele verzetsstrijders uit Amsterdam gekomen.  
 Uit veiligheidsoverwegingen gebruiken de verzetsstrijders niet hun echte naam, 
maar een schuilnaam. Die van Irawan is ‘Henk van de Bevrijding’. Deze naam wordt 
hem gegeven omdat hij belast is met de technische verzorging van het blad ‘De 
Bevrijding’. Hij zorgt voor machines, papier en radiotoestellen. Hij sjouwt alles 
meestal zelf mee, per bakfiets, handkar of koffer. Weer of geen weer, gevaar of geen 
gevaar, bij nacht en ontij, ‘Henk’ is steeds in touw. Nauwgezet kwijt hij zich van zijn 
taak.  
 



Irawans overlijden  
Tweemaal wist Irawan bij een razzia te ontkomen. De eerste keer door weg te 
rennen, de tweede keer door uit een rijdende tram te springen. Maar op 13 januari 
1945 gaat het mis. In de namiddag, omstreeks 16 uur, fietst hij over de Breestraat 
met onderdelen van de stencilmachine, waarop het verzetsblad ‘De Bevrijding’ wordt 
gedrukt. Daar is dan net een razzia gaande.  
 Beseffend dat een controle en ontdekking 
van de stencilmachine hem fataal zal worden, 
fietst hij zo snel mogelijk via een zijstraat van 
de Breestraat de Boommarkt in. Helaas wordt 
dit door een soldaat van de Duitse Wehrmacht 
gezien, die hem daar ter hoogte van de huidige 
Webster University genadeloos doodschiet. 
 Irawan wordt naar het Academisch Zieken-
huis aan de Rijnsburgerweg gebracht, waar 
vrienden hem - opgebaard in een kist - nog 
bezoeken. Op 19 januari wordt de kist 
‘s ochtends overgebracht naar het Sint 
Elisabeth Ziekenhuis aan de Hooigracht, waar-
vandaan hij om 16 uur begraven wordt op de 
begraafplaats Groenesteeg in zandgraf 522. 
Het graf is een dag eerder aan zijn zus Mimi 
Soetiasmi “verkocht en in eigendom overge-
dragen”. 

 
Irawan in zijn kist 

 

 
Tekst in grafboek Groenesteeg 

 

 Na het overlijden van Irawan wordt door zijn zus Soetiasmi, namens de familie en 
Indonesische landgenoten in Nederland, een overlijdensannonce opgesteld en 
verspreid. Ook worden door vrienden advertenties geplaatst in de Delftsche Courant 
en in Het Vaderland. Op 2 juni 1945 verschijnt in ‘De Bevrijding’ een bericht over de 
gevechtsgroep ‘Irawan’, geschreven door Alex Ticoalu, de commandant van de 
groep.  



 

 
Overlijdensakte 

 

 
Overlijdensannonce met de namen van 

zijn moeder, twee zussen en jongere broer 



As overgebracht naar Indonesië 
Eigenlijk wilde de familie Irawan cremeren, zoals blijkt uit de volgende tekst op de 
rouwadvertentie: “Aangezien door vervoersmoeilijkheden crematie niet kan plaats-
vinden zal het stoffelijk overschot voorlopig worden bijgezet op de begraafplaats bij 
de Groenesteeg te Leiden”. Bijna twee jaar later ontstaat het plan om hem alsnog te 
cremeren en de as naar zijn familie in Indonesië over te brengen. 
 Daartoe wordt zijn stoffe-
lijk overschot op 14 november 
1946 opgegraven en overge-
bracht naar het crematorium 
Westerveld te Velsen. De as 
wordt door de voormalige 
Indonesische verzetsstrijder 
Rachmad Koesoemobroto en 
zijn Nederlandse echtgenote 
en verzetsstrijder Nel van de 
Peppel op 7 december op de 
boot ‘Weltevreden’ naar Indo-
nesië meegenomen en daar 
aan de familie Soejono over-
handigd. 

 
Rachmad Koesoemobroto 

 
Nel van de Peppel 

 
Eerbetoon 
Op 1 september 1945 verscheen in het Bevrijdingsnummer van het herrezen PI-blad 
‘Indonesia’ ter nagedachtenis aan Irawan een In Memoriam, geschreven door 
Soeripno (1920-1948), oud-redacteur van het blad ‘De Bevrijding’ en vriend van 
Irawan. Soeripno had in het verzet de schuilnaam ‘Karel van Delft’. 
 

 

Het Bevrijdingsnummer van Indonesia 
 



 

Straatnaambord 

In de Amsterdamse wijk Osdorp is sinds 
4 mei 1990 een straat vernoemd naar 
Irawan Soejono. Het is de eerste straat 
die de naam van een Indonesische 
verzetsstrijder heeft gekregen (helaas 
wel met een onjuist geboortejaar).  

 

 Op 7 juni 2015 is op de historische begraafplaats Groenesteeg door vertegen-
woordigers van Merapi - een werkgroep van kinderen van voormalige Indonesische 
verzetsstrijders in Nederland - een gedenksteen onthuld met daarop onderstaande 
tekst: 
 

 
 

19-1-1945 tot 14-11-1946 
LAG HIER BEGRAVEN 

IRAWAN SOEJONO 
24-1-1920      13-1-1945 

 
INDONESISCHE STUDENT PI 
“HENK VAN DE BEVRIJDING” 

VERZETSSTRIJDER 
 
 

 
 

 In het in maart 2015 verschenen boek Leiden 40-45 hebben de auteurs Hans 
Blom en Alphons Siebelt aandacht besteed aan het door de Duitsers neerschieten 
van Irawan Soejono. Op 30 juni 2015 stond er in de Jakarta Post een artikel met de 
titel “Irawan Soejono, A Dutch, Indonesian hero”. 
 De dodenherdenking in Leiden, op 4 mei 2016, 
stond in het teken van het verzet door Indonesiërs 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ter gelegenheid 
hiervan is door Lodewijk Kallenberg een boekje 
uitgegeven met als titel  Irawan Soejono – ‘Henk  van 
de Bevrijding’. In dit boekje wordt in een vijftigtal 
pagina’s het leven van deze verzetsstrijder geschetst. 
 

 
Voorzijde boekje Soejono 



Irawans familie tijdens en na de oorlog 
 

Zijn vader (1886-1943) 

 
Raden Adipati Ario Soejono 

In 1939 wordt Irawans vader ambtenaar op het 
ministerie van Koloniën en heeft hij nauw contact met 
Luitenant-Gouverneur-Generaal Van Mook, die in 
Nederlands-Indië zetelt. Vader en moeder Soejono 
gaan in 1940 terug naar Nederlands-Indië, waar hij lid 
is van de Raad van Nederlands-Indië. De kinderen 
blijven in Nederland vanwege hun studie. 
 Op 11 januari 1942 landen Japanse troepen in 
Nederlands-Indië, dat twee maanden later moet capitu-
leren. Soejono en Van Mook weten vanuit Nederlands- 
Indië Australië te bereiken.  

 Op 21 mei 1942 komt Soejono van Australië naar Londen, waarnaartoe de 
Nederlandse regering is uitgeweken. Hij is daar aanvankelijk vicevoorzitter van de 
Raad van Bijstand voor Nederlands-Indische Zaken.  Vanaf 9 juni 1942 is Soejono 
minister (zonder portefeuille) in het kabinet Gerbrandy II, toegevoegd aan Van Mook, 
die in mei 1942 minister van Koloniën is geworden. Soejono verwerft hiermee de 
hoge adellijke titel ‘Pangeran’. 
 Soejono brengt in twee opeenvolgende kabinetsvergaderingen naar voren dat 
alle elementen die de toespraak van koningin Wilhelmina (7 december 1942) bevatte 
van nul en generlei waarde zijn als de principiële erkenning van recht op onafhan-
kelijkheid van Indonesië ontbreekt. 
 Dr. Lou de Jong schrijft later hierover dat niemand 
Soejono bijviel, waarop deze doodsbleek wordt. Hij 
voelt zich verraden. Soejono overlijdt kort daarna op 5 
januari 1943. Hij wordt begraven op de islamitische 
begraafplaats in Woking, ten Zuid-Westen van Londen. 
Namens de Nederlandse regering zijn de minister-
president en vele ministers aanwezig. 

 
Het graf van minister Soejono 

Irawans moeder (1899-??) 
 De moeder van Irawan wordt op 24 juni 1899 in de 
Javaanse plaats Poerwodadi geboren als dochter van een 
regent. Al op 16-jarige leeftijd treedt zij in het huwelijk. Of 
moeder met haar man in 1942 mee naar Londen is gegaan is 
onbekend, waarschijnlijk niet. Wel weten we dat zij in 
Indonesië woont als Irawan op 13 januari 1945 overlijdt. Dit is 
het laatste wat van haar bekend is. 

 
Moeder Soejono  



 
Irawans zussen en broer 
Van Irawans oudste zus, Soepianti, geboren op 9 augustus 1916, is na 1938 niet 
veel bekend. Er zijn twee krantenberichten uit 1938 waarin zij voorkomt. Het Leidsch 
Dagblad van 21 februari 1938 vermeldt dat Soepianti op een bijeenkomst over “De 
Vrouw in Oost en West” een fragment voorleest uit de Pranatjitra, een Javaanse 
liefdesgeschiedenis. 
 Ook wordt zij geciteerd - als zelfbewuste jonge Javaanse vrouw - in een artikel in 
het Utrechtsch Nieuwsblad van 8 april 1938, met als titel “De opmarsch van de 
Indonesische vrouw - strijd voor behoud van culturen”.  
 Verder hebben wij over Soepianti kunnen achterhalen dat zij in 1935 in Leiden 
ging studeren en daar toetrad tot het eerste bestuur van de Studentenvereeniging ter 
bevordering van Indonesische Kunst (SVIK). Na de oorlog heeft zij ook in Parijs 
gestudeerd. Ten tijde van het overlijden van haar broer Irawan was Soepianti in 
Indonesië; later is zij met een Engelsman getrouwd en in Londen gaan wonen. 
 Van de andere zus van Irawan, Soetiasmi, is meer 
bekend, met name uit de oorlogsjaren. Zij wordt op 13 
maart 1918 geboren, ook te Pasoeroean. Soetiasmi is 
actief in de PI en doet het gevaarlijke werk van koerier-
ster voor illegale bladen als ‘De Bevrijding’. Ook is 
Soetiasmi in de oorlogsjaren actief binnen de ICJ 
(Indonesische Christen Jongeren) en komt zij regelmatig 
op het Indonesische Clubhuis aan de Hugo de Groot-
straat. Soetiasmi is ook - aan Indonesische zijde - in 
november 1943 betrokken bij het overleg tussen de PI en 
het Nederlands verzet op het Maartenshuis te Doorn. Zij 
koopt op 18 januari 1945 het graf voor haar broer Irawan 
op de begraafplaats Groenesteeg.  

 
In het midden Soetiasmi 

 Als de Canadezen op 8 mei 1945 in Amsterdam worden binnengehaald, wordt 
Soetiasmi uitverkozen om het Indonesische volk bij de officiële ontvangst te 
vertegenwoordigen. In voortreffelijk Engels sprak zij de bevrijders toe. 
 Anderhalf jaar na het einde van de oorlog, op 7 december 1946, gaat Soetiasmi 
met vele andere Indonesiërs met de boot ‘Weltevreden’ terug naar Indonesië. Het is 
niet bekend hoe het Soetiasmi daar verder is vergaan. 
 Van Irawans jongere broer Idajat, geboren op 13 oktober 1921 te Pasoeroean, is 
erg weinig bekend. Het verhaal gaat dat hij een Engelandvaarder was, die tijdens de 
oorlog via de Zwitserse route Engeland wil bereiken. Idajat komt inderdaad in 
Zwitserland aan, maar heeft waarschijnlijk Engeland nooit bereikt. Als zijn broer 
Irawan overlijdt is hij in Zürich. Uit een stuk van het Nationaal Archief is op te maken 
dat Idajat tussen 1950 en 1954 een voorschot heeft gekregen om vanuit Nederland 
naar het buitenland te vertrekken. Dat buitenland zal ongetwijfeld Indonesië zijn 
geweest. In de zeventiger jaren probeert het Bureau Invordering van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken dit voorschot terug te krijgen.  
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