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ïijcens een op 22 ïebruari j.l. te Amsterdam door
het communistische Comité "Hulp aan Indonesië11 gehouden
openbare vergadering is medegedeeld, dat in de ï>eek ven
lp - 20 Haart a. s. daar ter plaatse een "Free Asia
Week11 zou vierden gehouden.

Uit betrouwbare 'bron is vervolgens vernor,en dat
daartoe een Comité in het leven geroepen en dat dit
Comité, genaamd "The Free Asia Commlttee11 , het in af-

erbij gevoegde schrijven van 2 -haart j.l.
heeft gesonden aan personen, van vjie v er p; acht kon fjor-
den, dat si j financieel souden -willen bijdragen.

Uit dit schrijven blijkt, dat het de bedoeling is i
"om in verband net de Indonesische kwestie een aantal
^progressieve Europese en .Aziatische organisaties en
llpersonen bijeen te brengen teneinde .een gezamenlijk
"protest te vormen tegen de Nederlandse regeringspoli-
''tiek en algeneen de
"volk te vestigen op de strijd der Aziatische volken
!lvoor onafhankelijkheid in groot verband.11

Alle bij "The ïree Asia Comittee'1 aangesloten Ne-
derlandse verenigingen gijn conimmistische organisaties
behalve de Gaboengan Perkoernpoelan Perkoenpoelan Indone-
sia, de federatie ven in Nederland bestaande Indonesi-
sche verenigingen, viaarin evenvjel de onder co:va';iunis-
tische invloed staande "ï'erhiropoenan 31nd.onesiaï! een
vooraanstaande rol vervu3.t. Kortgeleden heoft genoeade
federatie besloten s ara. en te werken met "zeer links
georiënteerde organisaties1'.

Tenslotte zij net mij veroorloofd op te merken, dat
het opvallend racet heten, dat de door de communisten
georganiseerde "Stee Asia Week51 te Amsterdam aanvangt
één dag na de datum, Daarop hier ter stede de Hondetaf el-
conferentie zal beginnen.
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PRSB AS IA WEEK n n

AMSTERDAM 1 3 - 2 0 MARCH 1949 ..
ORGANIZSD BY THE PRES ASIA COMMI'fe

Sponsored bij: ̂
Grabóngan perkumpuTtn^lndonesia
pederation of indonesian organizations

Consisting of:
perhimpunan indonesia
Indonesian Association
perkumpulan islam
Association of Indonesian I<!ahornmedans
persatuan Penduduk indonesia
Association of Minorities in indonesia
perserikatan xeristen indonesia
Association of indonesian Christans
Rukun Peladjar indonesia
indonesian students' Union

l 3rbond van Indonesische Burgers
'Association of indonesian citizens

Comité H^lp aan Indonesië
Committee for Aid to Indonesia
Eenheide vak centrale
Netherlands 'jnified Trade unions
Nederlandse vrouwen Beweging
Netherlands women's Movement
Algemeen Nederlands jeugd Verbond
General uutch Yoath Tjnion
Organisatie van Progressieve studeren-
de jeugd
Organization of Progressive Studying
Youth

Invited organizationa:
National student Pederation
pederation of Trade Unions of
Chinese Liberated Areas
of China (Prague)
(London)
Hong ïvong Seamen's Union
(London)
Central Union of Chinese
Students in Great Britain and
ireland
China Campaign Committee
(London)
All-India Women's Conference
(London)
Malayan Democratie Union „ .
(London)
Lïalayan people's Anti-Japanse
Army EX-Service Comrades
Association (London)
Malayan New Democratie
Youth league (London)
Lembaga Kesatuan Malayu
(London)
pusat Tanaga Raka'ayat
(London)
pan Malayan Pederation of
Labour (London)
Délégation de Viet-Nam^Paris3
Delegat ion de Viet-NamdPrague)
Délégatiorf de Viet-Nam/londresJ
l 'Association PranceT-Vlet-IIam
National council for Civil
Liberties (London)

Arasterdam, 2 Maart 1949
Amstel 172.
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Zoals u misschien beleend is, organiseren de hiernevens vermelde
organisaties, die daartoe een Comité "Vrij Azië"" hebben gevormd,
van 13 tot 20 Haart een Vrij Aziö \7eek.
De bedoeling is om in verband met de Indonesische Icwestie een
aantal progressieve Europese en Aziatische organisaties en perso-
nen bijeen te brengen teneinde een gezamenlijk protest te vormen
tegen de Nederlandse regeringspolit iek: en in het algemeen de aan-
dacht van het Nederlandse volk te vestigen op de strijd der Azia-
tische volken voor onafhankelijkheid in groot verband.
Hiertoe worden o. a. een Sun Yat-sen herdenking op Zondag, 13
Maart, een Aziatische tentoonstelling van 13 uit 20 Maart in ge-
bouw "prascati" en een serie lezingen georganiseerd. Wij wenden
ons nu tot u met een zeer concreet verzoek, n.l. om het door een
financiö-le bijdrage mogelijk te maken, dat de heren Arthur Clegg «
Hong B. Lim (fialakka) uit Londen overkomen om aan de Week deeit«
nemen. Wij hebben ons met een soortelijk verzoek gewend tot tal
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van personen van wie wij aannemen, dat zij ons werk op deze wLjstij
willen steunen. Aangezien er ook een grote mogelijkheid bestaat |
dat de heren john platts Mille M.P. en/of D.N". Pritt K.C.M.P.
(King 'council Llember of parlement) overkomen, zijn wij zo vrij
ook op uw steun een beroep te doen. Graag zuilen wij ieder bedrag
dat u ter beschikKing wilt stellen, ontvangen op gemeentegiro
f 345 t.n.v. p.Tuynman, Amstel 172 Arasterdam-C.
Voor de organisatie-commissie, bestaande uit Soenito, Go Gien
Tjwan, xwa Hong Giok, Uevr.S.Pratomo-Gret, W. i m Klinkenberg en
p.Tuynman,

met de meeste hoogachting,

Uw dw.

w.g. P.Tuynman , Secr,


