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Besloten bijeenkomst van
Indonesische Verenigingen
Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een
verslag van een op 18 September j.l. gehouden besloten vergadering
van Indonesische verenigingen, naar de inhoud waarvan ter bekorting verwezen moge worden.
HET HOOFD VAN DS
Namens deze,
Het Plv. Hoofd,

,.a\de Minister President,
.5.de Minister van Binnenlandse Zaken,
.S.de Minister van Buitenlandse Zaken,
.S.de Minister van Overzeese Gebiedsdelen,

e
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Op Zondag 18 September 1949, v/er d in het gebouw "De Vereniging",
\iillemstraat te 's-Gkravenhage, een bijeenkomst gehouden van alle Indonesische Verenigingen in lïederland naar aanleiding van het voorgevallene tijdens de receptie van de P.ï. te Amsterdam in het >!Minervapaviljoen11, op 17 Augustus 1949. (Scherpe toespraak van aUüp^DJO
tot Moh.HATTA) .
__
:
Ongeveer 275 Indonesiërs, mannen en vrouwen, woonden deze bijeenkomst bij. Van de Republikeinse delegatie waren als vertegenwoordigers aanwezig: l^.koh^YAlCEM, adviseur voor politieke- en culturele
zaken en jyj, A«S^lKü^:tID JOJfi, oud-Minister van Onderwijs, Kunsten en
ft e t e ns chapp e n der" R epubli ekY Van Oost-Indonesie v/as A. J.LiOnOMJTU,
Ie plaatsvervangend voorzitter van het parlement van de Negara ïndonesia 'i'imur, aanwezig.
Üp het podium hadden plaats genomen bestuursleden van Indonesische Verenigingen in Nederland, t .w.: de "P.I.", de "Hoepi", de "Persatuan Penduduk Iridonesia», de "perkumpulan Islam.11 en de Vereniging
van "Indonesische Christen Jongeren".
De tot dusverre niet bij name bekende vertegenwoordiger van de
"P.ï." opende de vergadering met een kort dankwoord voor de goede
opkomst. Direct hierop nam LOtlüSVïiJ het woord over het onderwerp:
"indonesia ïimur na de 2e politionele actie". Hij besprak de politieke ontwikkeling in cost-Indonesie, zomede dé daar aanwezige politieke partijen. Aanvankelijk v/aren in üost-IMonesie 17 politieke
partijen, die elkander wantrouwden en die onderling twistten. Thans
zijn deze groepen tot overeenstemming gekomen en vormen zij één politiek blok.
Daarna besprak hij ha t aftreden van de premier AKAK AG-0 5KQ- bij
de aanvang van de Be politionele actie. "-Jij, Oost -Inaone sier s, zeide
spreker, konden niet onze goedkeuring hechten aan deze 2e politionele actie. Daarom heeft ArïAK AG03KG- ontslag gevraagd. i\[iet alleen
echter het Parlement van Oost-Indones ie heeft AKAK .«.GOiCNG teruggeroepen, doch het gehele volk van cost-ïndonesie.
Y<ij hebben indertijd een bezoek gebracht aan ujocja en. hebben
president SlIKAT-Nü gesproken. ..ij, Oost-Indonesiërs, wensen s araenwerking met de Republiek, opdat het Indonesische Volk één worcie . 'Als
wij één zijn, dan zijn wij sterk.
dpreker wekte vervolgens de aanwezigen oo tot eensgezindheid.
Hierna naiu Lr.YAt.-LCN het woord. Hij sprak zijn waardering uit
voor alle Indonesische Verenigingen in het buitenland en in het bijzonder uitte hij zijn respect voor het v/e r k van de "perhirapoenan
Indonesia11 (P.ï. j. Hoeveel kopstukken van de "P.ï." heboen niet in
de "Republiek voor ons gewerkt? riet spijt spreker echter, dat de P.ï.
het niet eens is net de doelstellingen van de Hepubliek. Als wij het
eens kunnen worden zal dit ons werk vergemakkelijken. Ik behoef niet
te spreken ovsr ivioskou of ':asliingtori. Ik heb slechts één wens en
deze is, dat v/e allen één zijn. kohainad YALÏI-i sprak scherp en deed
in bedekte termen aanvallen op de P.ï.
Hierna werd 10: minuten gepauseerd en vervolgens v/erö. over het
gesprokene debat gevoerd.
De eerste sproker v/as 3ÜDIHDJO van de "P.I.". Hij beweerde namens de Indonesische arbeiders in Nederland te spreken en tekens als
bestuurslid van de "P.I.". ripraker deed scherpe aanvallen op de Republiek. Hij uitte de beschuldiging, dat ;-jJA;:IFüDDIN, de leider van
het Volk (arbeiders) door cie republikeinen is vermoord. Hierop antwoordde LJT .Y'juiïïi: TIhet spijt mij org, dat >JA;:?Ïjj'ü'D.jIH dood is, maar
hst is zijn eigen schuld, i o e n ijJAfTlïi'ü'DJl^ minister-president v;es,
hebben wij hem genoeg gewaar s chuv/d".

Vervolgens kreeg Moe s ah Ï!M,:&AÏ± het woord. Deze stelde slechts
enkele vragen in zeer verzoenende ë@est<>
Ook de bekende communist SL^küST _ff*ul'glT, een dar hoofdfiguren
van de "P.ï," (Amsterdam) viel Tn scherpe bewoordingen de "Republiek
aan en keurde haar houding af. Hij vreesde, dat de Republiek dezelfde houding zal aannemen als de regeling van ToXaHQ- KAI TSJSK.
Verder sprak nog RASOKO, bestuurslid van de "p.I."(Amsterdam) ,
Deze vreesde, dat de Republiek kapitalistisch zal worden, net als
Amerika en ingeland. Hij hekelde vervolgens het ïox-contract en keurde het deelnemen van de Republiek aan de ïï.T.ü. af.
Op al deze opmerkingen werd door kr .YAivïIK scherp geantwoord.
Hij wees alle tegen de Republiek geuitte beschuldigingen van de hand,
Nogmaals vroeg ï,ir.I^ilviIN geen geloof te hechten aan allerlei geruchten, doch slechts vertrouwen te stellen in het beleid van de Renubliek.
Zonder dat de "P.ï." tot overeenstemming kwam raat de "Republikeinse vertegenwoordigers werd de bijeenkomst om 18.30 uur gesloten.
28-9-1949.

