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Indonesia (G.P.P.I.)

Met verwijzing naar mijn Zeer Geheim schrijven van
11 Januari j.l., Ho. 53154, handelende over de "Gaboengan
Perkoempoelan Perkoempoelan Indonesia" (G.P.P.I.), heb ik
de eer Uwe Excellentie mede te delen, dat deze federatie
sedert in een resolutie als haar standpunt heeft ontwik-
keld, en zulks in verband met de jongste resolutie van de
Veiligheidsraad, dat er in Indonesië geen recht en orde
mogelijk zijn zolang zich op het gebied van de "Republiek
Indonesia" nog Nederlandse troepen bevinden. Verder is
in de resolutie van de G.P.P.I. tot uitdrukking gekomen,
dat onderhandelingen slechts mogelijk zijn na terugtrekking
van de Nederlandse troepen uit genoemd gebied en dan nog
alleen op basis van de proclamatie van 17 Augustus 1945,
waarbij de Republiek is uitgeroepen.

DeJÏ.P.IM. heeft ten slotte in de resolutie alle
Indonesiërs hier te land;e opgeroepen om de vrijheidsstrijd
van het Indonesische volk overeenkomstig het vorenstaande
te steunen.

Tot een der punten:, die sedert de oprichting van de
G.P.P.I. de aandacht hebben getrokken, behoort de opzeg-
ging van de z.g. Malinobeurzen, waardoor van extremisti-
sche Indonesische zijde stemming is verwekt, als protest
tegen de militaire actie in Indonesië, o „a, door de be-
kende communist D ja j eng Pratomo in het blad "Warta Indonesia"
van de Perhimpoenan Indonesia te Amsterdam.

Aanvankelijk heeft dit niet tot resultaten geleid,
doch thans hebben zeven Indonesiërs besloten hun studie-
beurzen niet langer te accepteren en hun studie te staken.
Aangenomen kan worden, dat zij zich niet hebben neergelegd
bij een besluit van ultimo December 1948 van de "Roekoen
Peladjar Indonesia" (Roepi) te Leiden om de beurzen niet
op te zeggen.

Vorenbedoelde zeven studenten, met name M. ZAIN
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ïLaJSSSSÈËïï» hebben van de op-
zeggnghunner eurzen o.a. kennis gegeven aan de pers,
althans hebben zij een desbetreffende mededeling doen
toekomen aan de redactie van het Leidse Dagblad, dat
in het nummer van 8 Februari j.l. daarvan melding heeft
gemaakt.

Aanstonds hebben de "Gaboengan Perkoempoelan Per-
koempoelan Indonesia" en het communistische Comité
"Hulp aan Indonesië" zich geroepen gevoeld genoemde
studenten te steunen. In "De Waarheid" is dienaangaande
een mededeling verschenen, behelsende, dat het Comité
"Hulp aan Indonesië", dat beoogt "Indonesische slachtof-
fers" materiele en morele hulp te verlenen, alle Neder-
landers oproept om ten behoeve van meerbedoelde zeven
lieden gelden te storten op het Post-gironummer van het
Comité. Verder wordt verzocht om bericht wie bereid zijn
hen onderdak, onderhoud en een passende betrekking te
verschaffen.

Metfde mededeling in "De Waarheid" blijkt dus, dat
het Comité "Hulp aan Indonesië" de studenten, die hun
beurzen als protest tegen de militaire actie opzeggen,
beschouwt als "slachtoffers", wat dan, in verband met het
program van actie van het Comité, betekent: slachtoffers
van het beleid der Regering,

Het Comité kan nu verklaren, dat het dus uitvoering
heeft gegeven aan de resolutie, die tijdens een op 12
Januari j.l. te Amsterdam gehouden openbare vergadering
werd aangenomen en waarbij de aanwezigen het Comité
o,a0 hebben opgedragen -zoals dit heette- "naar mogelijk-
heid hulp te verschaffen aan de Indonesische slachtoffers".

Heden werd nog vernomen, dat tijdens een op 13 dezer
door de "Roekoen Peladjar Indonesia" gehouden vergadering
besloten is adhaesie te betuigen met het standpunt, dat
het zevental studenten heeft ingenomen en zo groot mogelijke
steun aan deze personen te verlenen. Om hieraan concrete
vorm te geven is verder besloten, dat alle leden der ver-
eniging met ingang van Vrijdag 18 Februari a.s, gedurende
een week hun studie zullen staken.
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