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4983 - A - '51.

Onderwerp : TAMAN PERSAUDARAA f.
(Ie. dies-viering

Bijlage : l (een).

-^/jrx^L
18 Maart 1952.

o u w e l i j k

Bijgaand wordt U toegezonden een foto-copie van het program-
ma voor de eerste dies-viering van de te Amsterdam gevestigde

/ Indonesische studenten-groep : "TAMAN FERSAUDARAAN" (zie hier-
voor ook het dezz. schrijven No. 4983-'51 van 10-12-1951 en
het vermelde op pagina 3 van het dezz. schrijven ïto. 2931-N-50
van 10-3-1938. V.) ev/j«,,^

Bedoeld programma - gesteld in het Nederlands - werd aan
vrijwel elk lid van de Indonesische studenten-gemeenschap te
Amsterdam over de post toegezonden.

Van de in dit programma genoemde Indo-Chinezen en Indone-
siërs is op politiek terrein tot dusver nog niets onguns.tigs
gebleken. Einde.
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•TAMAK, PEHSAUDARAAÏÏ-
Secretariaat:

van BrVestraat 166
— Amsterdam Z. —

• - - Amsterdam, Maart 1952.
Saudara-Saudari,

De Taflian PersaudaraSn is thans 1 jaar oud! Dit heugelijke feit hopen
wij te herdenken op onderstaande data s

V P. Ü p-A G 14 M A A E T 20.00 uur» F I L M A V O H D in de grote aula
van h&f Kón. Instituut voor de 1'ropon, Mauritskade 63 'Amsterdam
(te bereiken met lijn 93 10 en 11).

''Pa films, die vertoond. sullen worden zijns .
a/ Pekan Olah .Baga flitsen (Nationale Olympische Sportmanifestaties

te Djakarta) '."•
b/ Hoogstwaarschijnlijk 2 Indonesische speelfilms! Mochten deae onver-

hoopt niet op tjjd in Nederland per K.L.M, arriveren, dan zullen we
uit beroemde Franse en Engelse films een greep*-4̂ n.

Kaarten voor does filmavond aijn tegen vrijwillige bijdrage ten bate
van studenten in hot Studenten Sanatorium Verkrijgbaar bij:
Sdr. Lim Eng 3ök - Keizersgracht 650' G)
Sdr. The Ing Lok - Willeiasparfcweg 201 Z)
Sdr, Kwee Ta t Hwie - Kribbestraat . 3 2 ) l
Sdr. Oei Kian Djin - Willeiertstraat 7"(z)
Sdr. Lalu Usman - Hooseveltlaan 98" (Z)
de besturen dor Indonesische verenigingen,
en, voorzover voorradig aan de zaal.

Zaterdag Maart 20.00 uur zal door de C H U 3 G 5 A N II O l een
Z_ I..ji. K A '/ € _N D worden georganiseerd in Hypokriterio^,. Boeter-

straat 34-36, Amsterdam (te bereiken mat lijn 7 en " ïüj . O ok deze avond
is to.eganke.ljjk voor dé gehele -Indonesische gemeenschap» Kaarten zijn
bij het fJecretariaat der Tnman Persaudaraan thans reeds uitverkocht,
doch er is een kleine kans, dat "op 11 Haart nog onkela plaatsen vrij

. komen (ad f.0,50). Op deze avond treden op Oosterse studerenden aan
het Conservatorium.

Zondag 16 Maart;. •
T7.0<- uur;'JC_E B A K T IA R ; voorganger Ds. "ï. Fijn van Praat;' te hou-

den in Leidsögracht 103,

18,00 uur: Aanvang d^r T . ?T . T\ 'è_.3_n_A^V O II P avensens op onze
plaats L i;:. I' 'O C i; G R A C iï T 108, ' inganfe Raarad'varsstraat (touw-
trekbel), -achter d<s: Stadsschouwbiu'g, Amsterdam.

' Programma:
'16.30 - 20.3-0 uur : T . P . D .T È S M A A L T U D togen f,1,50 per

maaltijd.! Opgaven hiervoor fditmaa'S v3rpl"icht! 7 tot uiterlijk Vrij-
dag 14 Kaart 12.00 uur word on ingcn-acht bij Sdr. The Ing Lok, Wil-
lemsparkweg 201 hs. Amsterd'a.ia, tolf.- 95509- De verhoogde prijs garan-
deert de extra ' Dualiteit van deze maaltijd! Vürgeet echter niet U
nu direct op -to govrn!

2.1,00 - 22.30 uur: JL• „?,' . F A S .A .: M A L E I! taot verschillende .tent-
Jös! Wilt go do totkomst w^ten? Goen ^.jhcimen voor T.P.'s lieftallige
waarzegster! . '
Vfilt ge. trainen voor de Olympische Spuien? Traint op da T.P. l

22,30 - ??? uur i T.F. A, T -T...?.'/...-C T̂  I B S , waaronder de prijsuitreiking
voor de pasar-male» wodetrydeni uiiroerping. van miss T.P» en indivi-*
duele tïuc4es der öanw»!Bi®en» Opgarvea tot deelname aan dit laatste

aanvanfi van bet cm ie voe*on k$mst-stukl~ f

l^kTij we 3Mrk«n«» aropj dat ^T«e1?eïl4a«iö Indonesische
fi3^04^ ^OTÖ «3^ÓÏCv ZïftAï* u0S4 3SrtTO39Eft^ïlk •oitJEOr * h * *&OB
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts b^definitieve opberging in te vullen).
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No. 4983 - '51. 10 December 1951.

Onderwerp : "TAMAN PERSAUDARAM"
(Vrienden-kring)

Bijlage : l (een).
r t r o u w e l i j k

Bijgaand wordt U toegezonden eea foto-copie van een @B stencil-
de, in de Nederlandse taal gestelde, kennisgeving van het be-
staan -de oprichting- van de "TAM/iN PERSAUDARAflfl" (T.P.) - het
best te vertalen met : Vrienden-Kring. ~'

Zoals in bedoelde aankondiging vermeld staat, is de "Taman
PersaudaraSn" een twee wekelijkse plaats van ontmoeting voor
alle uit Indonesië af komstigen t ongeaoht ras, geloof, afkomst
of politieke overtuiging. "De T.P. is een onafhankelijke organi-
satie en staat in generlei verbinding met Perk i, Rupi, Chung
San Hui of andere organisatie. De T.P. is geen besloten kring
of vereniging en kent dus geoi lidmaatschap.

Van het verenigingsgebouw Leidsegracht 108 werd reeds melding
gemaakt in de laatste alinea van het dezz, schrijven No. 2931-
J-'50 van 6 December 1951, waar dit gebouw een clubhuis -canti-
ne- van de RUPI werd genoemd. Het is dus ten rechte het clubge-
bouw van de T-P. t waar echter ook da PTTPJ hrjaan v-m-n.c,t.«n h nu**. '
• C z i e het dezz. schrijden No. 2931-H- 50 van 8-10-1951 -.

Uit het vermelde in laatstgenoemd schrijven blijkt, dat in
hetzelfde gebouw is gevestigd de "Societas Studiosorum Reforma-
torum". (vereniging van gereformeerde studenten)

i De in de kennisgeving genoemde TfiE Ing Lok is geboren te Ma-
'lang op 22-12-1934, student in de "medicijn en""1 en won «a de Willems-i
parkweg 201 hs. Amsterdam. ' '

Op het adres Gerrit van der Veenstraat 71 I, Amsterdam, (on-
dertekening van de kennisgeving V.) is woonachtig de bij U be-

.(kendeNJOO Djie Pik (Madioen, 7-5-1925), zich ook noemende L13M.
Verwezen wordt naar het. vermelde in het dezz. schrijven No.

161-1-'51 van 25-6-'51, waarbij NJOO Djie Pik als initiatief-
nemer van het Christelijk clubje "Taman PersaudaraSn" wordt ge-
noemd. Einde.

C. V. 3.

0811951



'ff.-

te ger»n aan de Tamatn
O <>p;onais3f8taw(SdLe feiten":

. eerste; aült tJ aioh sriTvjagens Wat is '&.è SFamaia Pepsaudaxalua? 3)6; f*?.
(Taman Pers^daï-aanJ 'is een W&e"*wekeljjkse plaat? van pn-totaetin^ yóo» alle tilt
ILndoneé.la t»fkcflg_a^l^en« 'Vngeae'h-t faa... geloof, afkams-fc af p'oliti«ke; overtuiging.

" j)e T/P, ÏB 'etsn x^ a-taat in* generlei vèt^ihding niet
-Peï*,lf Bupi, *Chua| ̂  S«ui Hui of artdore organisatiel Po T. P. i» ge an "besloten
kring of vereniglag én, kettt «Lvia goeh lidmaataoJiap.

er' op de "b^jeenkoins t«i gedaan werd t?, Ben .
' '5.00 ;u.' n.».. Kebaktiari. !?bhrJBt eliike fcerkd'iettflt ) .

üd (rxl6.30 u. n. m. Maa^-tüd (rxlst) ad, f, 0-95 per pérsoonli t" -Zo mogelijk tijdige
opgave voor deelnane ^ieraan "by Sdr. The Ing Lok» Willemapark-
vrag 201 h3,, telt. 95509, k ! jMMBMHMgBS.,

8.00 u, n. m, afwisselend (om de. andere byeankpmet) ©en, gezelligö avond en
een culturele avond. ^ - -
I^e gezellige syonden hebben ap het • program «taan;
muziek (kpoat jong, «oflanunity-éonge, Icoi^te voordrachten van
lichte klassiek of atousementsmuaiek) , geaelsohapa-^spelen,
discussies en debatten, "bridge-, dam-i schaak, e. a. -drives,
«to,, eto.,«tc.
Qulturel e avonden geven lezingen, nmaielt-prograjafta1 s uit alle
Werelddelen met uitleg en verklaring, film-avonden, eto., etc.
et o. Culturele manifestatiea, welke van de T. P., uitgaan en
niet op de^ondag-'byeenkomBten vallen, zullen nader bekend
gemaakt worden.

11.30 u. n,m. sluiting^ der bijeenkomst.

Komt U eena aan. Ieder is vry te komen en te gaan, wanneer b4j - zulks -ver-
k^iést» Er bestaat geen enkel a verplichting om bijv. de kebaktian of het eten bij
te woaan of eraan deel te nem en, indien men aulks niet verkiest.

Hét gehoeven de T, P. vindt U- aan de jLeiftaegr ftoht nr . 108 > waarvan de in-
xffang (hoekje ou», stoepje. op in de RaagidwarB-straat ) voet Ü geopend wordt na
"een ruk aan het ïovst der treJcbel!

Het prograwaa van de T.P,-«vonden eiet e» in - 't-kort - als volgt uit
(wijzigingen voorbehouden) i

dienyt-gten-oulturela avond;

.. 16 December 19511951

0 op 31/l!?/195i Oud* en• * «> ̂ —./„, __.=— in ^6t

Sohweitaerhuia,
f. -{j./ So«»«r Visserstraat 46-

B«aiMpaaltljd vanaf 6.30
uvor (van tevoren latei»
inéahxyven!) Vanaf 7*30

toet rauaiek en spel.
1952

t7 JP*b3p»arl .1952 ;
3 Februari 1952
2 Maart 1952

30 Maart 1952
Eaaavftc antjei zo moge- '
lijk een vaoantietooht,

't " * H Patiitya Taman Persaudaraan.
Seor,5 G.v.d.Veenstr.71 I, Zuid,


