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Verhouding Vlamgroep r.: Indonesische Hoge Commissariaat
Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een
geheim rapport, handelende over het in hoofde dezes vermelde onderwerp.
Ter bekorting moge naar de inhoud daarvan verwezen worden.
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GEHEIM - RAPPORT
Betri: Verhouding Vlamgroep Indonesische Hoge Commissariaat

Er ia bij herhaling melding gemaakt van samenwerking tussen
bepaalde personen van de "Vlamgroep" en het Indonesische Hoge Commissariaat, zowel op politiek als op economisch terrein. Dit laatste betreft o.a. de Stichting "Nederland-Indonesië".
In de "Vlamgroep" zijn aedert tegenstellingen ontstaan, kennelijk ook met betrekking tot de denkbeelden over de zgn. "derde macht'
Hoe dit echter zij, de tot de "Vlamgroep" behorende Sam de WOLff
schijnt meer de teugels van de Stichting "Nederland-Indonesië" in
handen,te willen nemen, vermoedelijk op grond van de overweging, dat
D.SCHILP en J.W.E.RIEMENS naar verluidt financieel minder betrouwbaa]
zijn.
Op politiek terrein bestaat er steeds contact tussen de wnd.
Indonesische Hoge Commissaris DJUMHANA en Dirk SCHILP. Niet alleen
worden er geregeld besprekingen gehouden, maar Dirk SCHILP, die aangemerkt moet worden als politiek adviseur (achter de schermen) van
het Indonesische Hoge Commissariaat, krijgt ook opdrachten o.a. om
schriftelijke rapporten in te dienen over bepaalde aangelegenheden.
2o is het bekend, dat hij een verslag moest maken van een openbare
vergadering te 's-Gravenhage waarvoor door hem toen de bekende
ggvan het REVE is ingeschakeld. Verder moest SCHILP kortgeleden een
rapport opmaken over besprekingen van de Stichting "Door de Eeuwen
Trouw" met een andere organisatie.
Bij Dirk SCHILP is enige tijd geleden geïntroduceerd de,Indonesiër Ir J.A.H.ONDANG, die behalve over handelszaken ook met hem
over politieke aangelegenheden van gedachten heeft gewisseld. Dit
betrof o.a. de persoon van Westerling. Ir ONDANG heeft naar verluidt
o.m. de opdracht om in de zaak Westerling inlichtingen te verzamelen.
Een andere Indonesiër, met name SUBJADI, die in nauw contact
staat met de wnd. Indonesische Hoge Commissaris behoord ook tot hen,
die in relatie staan met SCHILP o0a. eveneens op politiek gebied.
Kortgeleden hebben beiden een gesprek gehad over wat genoemd
werd de"ongewenste infiltratie" van bepaalde Nederlanders in Indonesië. Enige tijd geleden was er volgens SITRJADI een - niet bij name
genoemde - Nederlander in Indonesië binnengekomen met het doel inlichtingen te verkrijgen voor de Nederlandse Regering. SCHILP. heeft
hierop geantwoord, dat hij hiervan op de hoogte was en dat betrokkene bij hem (SCHILP) op de "zwarte lijst" voorkwam als spion, die
voor Nederland in Indonesië werkzaam was0 SGHILP had dit reeds aan
de wnd. Indonesische Hoge Commissaris doorgegeven, die op zijn beurt
de gegevens aan de Indonesische Regering had geseind.
(Met betrekking tot bedoelde "zwarte lijst" zij opgemerkt, dat
reeds geruime tijd geleden inlichtingen zijn ontvangen, die repten
van het bestaan van een "zwarte lijst" bij het Indonesische Hoge
Commissariaat, waarop dan geplaatst werden de namen van hen, die gerapporteerd waren als zijnde niet goed gezind jegens Indonesië.
In hoeverre de "zwarte lijst" verband houdt met werkzaamheden
van de R.I.-Inlichtingendienst, is nog niet positief gebleken).
Tijdens voormeld gesprek met SURJADI heeft SCHILP hem ook nog
verteld aan de wnd. Indonesische Hoge Commissaris te hebben voorgesteld "een mannetje van zijn groep" in Indonesië te detacheren, die
dan de Indonesische regering kon inlichten over de antecedenten van
Nederlanders, die naar Indonesië gingen. Hierop zou PJUMHANA volgens
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- 2SGHILP geantwoord hebben, dat hij helaas niet ov^r de nodige volmachten en fondsen beschikte om dit te kunnen bekostigen. SÜRJADJ
was echter van tegenovergestelde mening; DJJJMANA beschikt volgens
hem over een geheime kas waaruit dergelijke onkosten bestreden kunnen worden. (Dit is ook reeds eerder gebleken).
Aan het slot van het gesprek hebben SCHILP en SÜRJADI de afspraak gemaakt om het e.e.a. nogmaals met DJÜMHANA op te nemen met
de bedoeling, dat SGHILP zeggenschap zal krijgen in de uitzending
van Nederlanders naar Indonesië om zodoende "ongewenste infiltratie"
te voorkomen.
Ten besluite zij hierbij aangetekend, dat meergenoemde SUEJADI
ex-majoor is van de Generale Staf van de T.N.I. en sedert 1948 in
Nederland vertoeft. Hij is herwaarts gekomen met de opdracht om de
toen niet republikeins gezinde Indonesische studenten te beïnvloeden.
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