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Op Zaterdag 9 Decerïber 1950 heeft de Vereniging "ITederlandIndonesië" oen altenene ledenvergadering go li oud on te f s— Gravenhage,
rjaar aaiT.vesI.3 v/aren. 4 hoof doe stuur sleden en 26 leden, o. w. p.SGIIILP t '
die mot '"Ir J. II* van y/IJK hot neest radicale element vertesenwoordisde.
Uit liet overzicht van de werkzaamheden van het hoofdbestuur,
dat de voorzitter Dr A.-i?«J.van der BURG in zijn openingswoord gaf,
zij het navolgende aangestipt.
Het hoofdbestuur ia niet 30 s laag d in het tot ontv/ikkeling
brengen van een grote activiteit; de tijdsomstandigheden zijn het
bo stuur allesbehalve i^unstir; govreest. Ho. de Ronde Tafel Conferentie
kon niet veel neer worden /^edaan. 'ïoeilijkheden sijn ooi: ondervonden niet de o.dninistratlo, een grote' chaos. Sen zware schuldenlast
drulrke op de vereniging. Het oen en ander is nu geregeld.
Dr van der BURG deolde o. a. verder nog mede, dat het bestuur
van "Nederland-In d'oncslë" op l? Au^aistus 1950 aan de llo^e Comraissaris oen Indonesische vla^ heeft aangeboden, wollce men bij festiviteiten kan zien xvapperen van het Ho;ïe Commissariaat te 's-G-uavenhage.
Vorder Ï3 uit de Vereniging "ITederlsnd-Indonesië" in sanenv/er—
kiïi'j on in overleg niet hot Indonesische lïo^e Commissariaat een com—
iiioGio in liet loven r^oroepen niet het dool de perGOneelGuitzendin^
nr.:.;3? Indonosio te bestuderen en te verzorgen.
Als iiiGu.r/e beiiinselverklarin;^ werd door de aanwezigen het
navolgende vastgesteld:
"Do Voroniiiirrj "ITederl and-IndoncGië' 1 stelt zich ten doel bij te drac',-pn tot GaHienv/or'tin.^ tussen Indonosiërs en ITederlanders olcnede tus"son Indonesië' en Nederland op de grondslag* vcai vrijheid, ^elijlavaar"dii^Iieid en vri-t-villir^ioid en tor bevordorinr1; der menselijke vraardi-^"heid en welvaart/1
Tijdens de bosprelcin^en over het vormen, van hot nieu'TG hoofdba stuur dor veroni;^in3 bracht D. SCHIL? het Coraité "Vrionden ven In*
donesië" ter spralco. Het cornitd naakt hot, aldus de heer Schilp, bijaonder ^oed" Reeds zijn honderden adressen v,;m syupatli i Gerendon en
adhaesiebetuirjin;:'en uit verschillende cc meenten ontvangen.
Vervolgens heeft d© hoer ^«^fli'j^ een inleiding gehouden over
hot probleen Irian, waaruit ai j aangestipt, dat 2. i. zolang er r^een"''
compromis tot stand, sou 1-qonnen v/ o reien gebracht, de oplossing van het
vraagstuk, noot worden voorgelegd aan do U.N.O.
o

Spreker besloot aijn. betoog net de ïnededelin;;';, dat indertijd
op do Fi'fcciii—eilanden o on congres van Irianon sou.aijn gehouden.
Op dit con^rsG aou gebleken sijii, dat de Irianert nocli bij ïïederland
noch bij Indonesië a-ointere.sceerd v/aren. Zij wilden koaon tot hot
atichton van een eigen ï,!e Ionische staat on dit dart tezamen aot de
Irianen uit hot Australisch gedeelte van Hieuw Guinee.*
Bij de daarop gehouden besprekin;: werd vooral op het laatste
goroascerd als aijnde dit oen nieuw punt. Daarbij Icv/ain naar voren
- vrat al eerder gebleken is - dat Dj^CuIj-L? voorstando.r ia v;.in ovordracht 'van de üouvereinitoit over- ITieir.v luinea aan Indonosië. In
verband !iior:iode deelde de heer SGiilL-:5 03de, dat i'"r '*.oh»Xanin filna
had afgestaan, v/eli:e roeds door het Comité "Vrienden van Indonesië"
in ilriGterdam aijn vertoond. Hieruit was z.i. zonneklaar pobleken
het sterk innerlijk gevoel, der Indonesiërs oolc net betrekking tot
Irian.
Tenslotte heeft de ver-jaderin;^ becloton tot het inatellen van
een commissie uit hot bestuur, nelke een varklarin;; of een adres
zou üaaenstollon in de 30 est van de ,'jOhoudon bespre kinden racrb bstreliliins tot de overdracht van de couverciniteit over Indonesië en
ïlieur? Guinea met :ïtechnical assiatance" .van de U.N.O.
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