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O

ï'en vervolge. op dezerzijds schrijven d. d. 26 Januari
[1952 Doss. 13/866-3 inzake de oprichting van de "Balai
OPertemuan" ,( Ontmoetingscentrum )_/ts ' s~Gravenhage , wordt
medegedeeld, dat van een informant alsnog het volgende

werd vernomen:
In het comité van aanbeveling voor deae "Balai

Pertemuan", welke als Indonesische Sociëteit bedoeld is,

hebben o. a. zitting prof. SCHaRMSRHöRH, prof .B'SUSBKOM,
Dr 30ÏÏMR1TO, oogarts te ' s-Gravenhage e. a.

Bovengenoanide vereniging wordt financieel gesteund
door de B.P.M,, K.L.M., ÏÏsso, Gemeente 's-Gravenhage en
het Hoge Commissariaat van de it.I. te 's-Gravenhage.

Van gemeentewege is medewerking toegezegd voor het

verkrijgen van een geschikt ver enig ingsgebouvs.
Voorlopig is deze vereniging (sociëteit) gevestigd

in het restaurant "Melatti" aan de Bezuidenhoutseweg te

^'s-Grave.nhage. (einde)
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O£> ZO
MINISTERIE VAN JUSTITIE

Af d. Politie
Bur. Kabinet 's-Gravenhage, 2 2 • EB. I

Men -wordt verzocht bl] aanhaling van deze brief dag-
tekening, afdeling en nummer nauwkeurig te vermelden

ƒ No. A 18/52
.r Betreffende:

"Balai Perteisuan*
Bericht op brief van:

'ERTROUWELÜKv
Aan:het Ministerie van Binnen-

landse Zaken, Hoofd van de Bin-
nenlandse Veiligheidsdienst,
Javastr. 68 te «s-GRAVEETHAGE.

i~ t.a.v. Hhr Mr W.J.TJi.

C

TfeoT

In antwoord op UW veras oek heb ik
de eer Uhoogedelgestrenge mede te de-
len, dat het dossier van de vereniging
"Balai Pertemuan" om advies is gezon-
den aan mijn Ambtgenoten van Bui te land
se gaken en voor Uniezaken.

Na ontvangst van de vereiste ad-
Viezen zal voor toezending aan U wor-
den zorggedragen.

De Minister van Justitie,
Namens deze,

Hoofd van het Bureau Kabinet
van de Afdeling Politie,

O tit l

25FEB.&52 (Mr J.P.G. aoossen)

H. D. 1.77 - 10000 - 1951
Algemeen
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R A P P O R T

Betr.i Memorandum voor een
"Balai Pertemuan"

Bijl,i één

ajff g,>*7 C.

SrFEfc 1952 f
r> ƒ EH2U1

Ontvangen "Memorandum voor een Balai Pertemuan" te
's-Gravenhage.

]ferjgoeke_m agenderen/en retour aan CAW/I.

CAW/I, 18-2-19 52./

O



Memorandum voor eenBalaiPertemuanin

o

L.S.

Den Haag, met zijn Hoge Commissariaat van de Republiek Indonesia,
diverse Indonesische groepen zoals af en aan reizende diplomaten
en commissies, de geaccrediteerden bij verschillende bedrijven en
instellingen, de militairen in opleiding, de studenten uit Delft,
Leiden en Rotterdam, de Indonesische zakenlieden en andere parti-
culieren, heeft behoefte aan een CENTRUM voor INFORMEEL CONTACT,
zowel tussen Indonesiërs onderling als tussen Indonesiërs, Neder-
landers en anderen.
Het verdient aanbeveling in deze algemeen gevoeld.e behoefte te
voorzien.

Een prachtig aanknopingspunt hiertoe vinden wij in het Coöperatieve
Indonesische Restaurant MELATI. Gelegen op één van de mooiste pun-
, £̂ n'»i VUHTSŜ ^̂ ^̂ ^̂ WfOWf̂ ^ Hertenkamp aan het Bezuidenhout -
en vlak bij het Station Staatsspoor en de verbinding per gele en
blauwe tram naar Leiden, is het gevestigd in een oud statig gebouw.
Door haar Indonesische tafel en Indonesisch beheer heeft het reeds
de aandacht weten te trekken van officiële personen en instanties,
zodat een prachtig begin voor verdere uitbouw is gemaakt.

Deze uitbouw kunnen wij ons denken in de richting van een "BALAI
PERTEMUAN" - (ONTMOETINGSCENTRUM").
De ruimten beschikbaar in het zelfde pand waarin Restaurant Melati
-is • gevestigd zullen gelegenheid moeten geven tot:
Recreatie door gezelschapspelen b.v. biljart-bridge-ping pong enz.;
musiceren .en beluisteren van gramofoonconoerten; het beluisteren
van b.v„ radio DJakarta; het bezichtigen van films en televisie.
Er zal een bibliotheek aanwezig moeten zijn en een leestafel, rijk
voorzien van Indonesische, Nederlandse en buitenlandse tijdschriften«
Van de Pertemuan zullen moeten uitgaan het organiseren van o.a.
discussieavonden-persbesprekingen;
kunstavonden; lezingen;
amusementsavonden met muziek en dans;
taalcursussen en literaire kringen b.v. Indonesisch-Engels-Nederlands;
excursies naar instellingen en bedrijven.
Door een goed geleide propaganda kan de "Balai Pertemuan" in het mid-
delpunt van de aandacht worden geplaatst.

Wanneer wij onze gedachten in deze en dergelijke richtingen laten
gaan zal het mogelijk zijn mee te werken aan het doen groeien van een
Indonesische gemeenschap in Nederland, die zich naar eigen gevoelens
en stijl ontwikkelt in levend contact met vele Nederlandse en buiten-
landse vrienden. Hiertoe het zijne bij te dragen is de bedoeling van
het

Initiatief Comité "Balai Pertemuan"

X" J Mr.R. Joenoes
.W.E.Riemens

j. s»jio e.rö èliu.a,n
(Mr.Prajogo
.Haaantjitro
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RAPPOBT van ACD voor CAW II.

Betri ROESLAN ABDULGANI.

Betrouwbare. Met nader te controleren bron meldt bij
bericht ACT/ 1293 1 9/3 3 8-VOA -4 .

ROESLAN ABDULGAl/T , dem H»ag zond op 19-1-52 het volgende bericht
Ministerie v«m Voorlichting ,

het

V«n Se er-Genere «î -1 Ministerie v«n Voorlichting.
KOESNAN en ik vertrekken Zondag 20-i «s -middags VQn schiphol.

DARMUk en de anderen vertrekken 22-L Brief van MIMBAR PENERrtNDAN en die
van SARI van de 12 e ontvangen. WlJ^ hebben vanavond een ontmoeting met
da EERHIMPUNAN_DJEMBAT4PtT.ft^t ve^t BRUG vereniging^/'Derde_J£eg ' " e n
VLAMGROEP; onderde \*MÏ£^3m.«M&,3^^^WS® • Gisteren brachten

""wïi een bezoek'iJflfirTTïéHPvC. J. en VARA "te HILVERSUM. In de VARA, studio
werden wij ontvangen met het volkslied INDONESIA RAJA als orgelmu-

ziek en werd een vr»«*ggesprekgehouden. fs-Avonds ontmoeting met alle
r,Y>studenten-verenigingen o.o. ROEPI en R.I. Hedenochtend bezochten wij het

werkcollege te Lelden.Verzoeke bi j mijn «ankomst «lle berichten over
mijn reia.-fee.r.e.e d, te,houden, . ^ ^

J »Bf5lBi3 gebruik van deze informatie bulten de dienst moet
de telegrafische herkomst worden verswegen.

ACD,
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Verbinding: ilo.12

Boss.13/866-3.
Onderwerp: AbdoelffiANI.
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever
?/aardering bericht: betrouwbaar
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•*W

26 Januari 1952

OP KAART

PAR:^P

'*t': betrouwbaar "" g^A •
28 JAH 052

ACD|

/ P

O

Van een informant werd het volgende vernomen:
Op Donderdag 17 Januari 1952 had in "Melati" _

(zie dezerzijds bericht Doss.13/866 dia. ik Januari
1952) een ontmoeting plaats tussen Ab d o eiCyAHT> secre-
taris-generaal van het Ministerie van Yooriicliting van
Indonesië en een kleine kring van vertrouwde "vrienden"
t,w. het hoofdbestuur van de vereniging "ïïederland-
Indonesië", enige bestuursleden van de afdeling Den Haag
en enkele andere genodigden (w.o. de heer G-OBé). Het ge-
zelschap bestond uit 10 è 15 personen. De opzet was een
vraaggesprek te voeren, waarbij Abdoel d&ANI uitdrukkelijk
stipuleerde, dat hij niet zou antwoorden als regerings-
persoon, doch als vriend. Dit hield in, dat hij bepaalde
onderwerpen niet of anders zou behandelen, indien hij in
zijn kwaliteit van secretaris-generaal zou spreken.

Het is niet mogelijk dit vraag en antwoordenspel
weer te geven, daar de vragenstellers nogal eens van de
hak op de tak sprongen. Evenwel is het mogelijk te ver-
melden wat Abdoel^ZANI heeft gezegd.

1. Abdoel^ïAJn had eens de mededeling ontvangen, dat
Manilla door'de Nederlandse militaire autoriteiten als
vliegbasis werd gebruikt. Hij heeft daarop een vertrouwde
agent in Manilla geplaatst met de opdracht na te gaan in
hoeverre dit juist was. De agent berichtte, dat in Manilla
"technische landingen" plaats hadden van Nederlandse
vliegtuigen, bemand met Nederlandse militairen, die op
doortocht waren naar Nieuw-Guinea.

2. Plm. een half jaar geleden kwam in Indonesië een
.Amerikaanse militaire missie, de z,g. "Melby" om te onder-
handelen over wapenleveranties. De commissie wenste wape-
nen te leveren onder voorwaarde, dat de U.S.A. de zwaarte
zou bepalen en controle zou hebben op en medezeggenschap
in de militaire opbouw. De Indonesische Regering wees dit
aanbod af onder het volgende motief. Indonesië had zien
oorspronkelijk in het conflict Oost-West gesteld op het
standpunt van striküe neutraliteit. Later werkte men in
Indonesië met de begrippen cob'perator - non-coöperator.
In verband hiermede kreeg het woord "neutraliteit" in
Indonesische (lees in regeringskringen) een ongunstige
betekenis, aangezien dit begrip een werkeloos toezien ver-
onderstelt en men integendeel een positief standpunt in-.

-ne e m t-
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neemt, n.l. dat het de taak is van de Indonesische Rege-
ring om Oost en West tot elkaar te brengen. Deze politiek
aal ook in de toekomst door de Indonesische Begering ge-
voerd worden. De gedachte, welke aan deze politieke ge-
dragslijn ten grondslag ligt, wordt door ibdoel KAMI toe-
geschreven aan Mohammed EOEM.

3. SOEKARHO en HATTA zijn het in principe volkomen eens
over de "claim Irian", echter niet wat betreft de uitvoe-
ring. SOEKAHHO is voor een ingrijpen met militair geweld.
HATÏA tracht het doel - Irian bij Indonesië - te verwerke-
lijken langs diplomatieke weg.

Abdoel/MANI ziet in het standpunt SOEKARIO moeilijk-
heden, Men neef t in het Indonesisch staatsverband te maken
met twee groepen, n.l.

I. de gemiddelde Javaan, die niet weet, waar Irian
ligt en wat het voor hem betekent;

II.de bevolking van de eilanden, die het dichtst bij
Irian liggen.

Hier spreekt een psychologisch probleem. De Javanen
hebben bij en na de politionele acties het spit afgebeten,

\ terwijl de bewoners van de betrokken eilanden practisch
niets hebben gedaan voor de bevrijding. Hier is bij de be-
volking een "te laat afgestemde reactie" ontstaan, waar-
door men popelt om alsnog een aandeel te leveren in het
" Her d e ka" en bereid is om deel te nemen aan een gewapende
actie tegen de Nederlanders in Irian.

Abdoel 4fANI zeide, dat onlangs een delegatie uit
Irian op bezoek bij SOEKAHÜfO was geweesx en geweigerd had
zich te laten fotograferen, uit angst dat later de foto's
in handen van de ïïederlandse autoriteiten zouden komen,

4. De Indonesische autoriteiten stellen het werk van de
Nederlandse militaire missie op hoge prijs. De "Darael
Islam" noemt evenwel de inschakeling van deze missie ver-
raad aan het Indonesische volk.

Het militaire apparaat vormde aanvankelijk met de
bevolking een eenheid. Thans is de toestand zo, dat het
leger volkomen los staat van de bevolking en er geen con-
tact meer mee heeft. Abdoel «ANI ziet dit als een groot
nadeel. ƒ

De verhouding regeling-bevolking is evenmin zo, als
dat gewenst is. AbdoeK^AïTI ziet voor dit probleem een
oplossing in de vakbeweging. Ondanks het werk van de com-
munisten heeft de ̂ activiteit van socialistische zijde re-
sultaten in de Sobsi en wel speciaal in verschillende de-
len van Java en Sumatra. Ken werkt in die richting verder.
De communistische jongeren koesteren haat tegen SJAHRIH,
omdat 'het volk alleen van hem - afgezien dan van de com-
munisten - iets positiefs kan verwachten.

y5. ïe r ugkornen.de op het leger zeide Abdoel ÖUÜI, dat de
/ Sultan van Djocja als bevelhebber is vergangon door een
/ generaal, die auiver militair is, niet een bepaalde bevol-
V kingsgroep vertegenwoordigt en. zonder meer in dienst staat
) van het wettig gezag. Deze bevelhebber heeft zijn oplei-
/ ding gehad aan de school te Bandung.

6. Ten slotte besprak Abdoel ̂tANI nog het werk van de

-volksvertegenwoordiging-



O

volksvertegenwoordiging. Hij betoogde, dat de Indonesische
parlementariërs nog niet rijp aijn voor het voeren van een
begrotingadebat. Men weet nog niet waar het om gaat -bij
het vaststellen van een begroting en dwaalt tijdens de be-
handeling steeds af naar onbelangrijke kwesties, die met
de begroting niets te maken hebbeu. Hij noemde als voor-
beeld: "waarom wordt de minister van voorlichting zo vaak
bij SOEKABKO gezien en waarom gaat deze minister 20 dik-
wijls naar het buitenband."

Abdoel^AUI wilde hiermede betogen, dat Indonesië
^dringend behpefte heeft aan ontwikkelde mensen, (einde)
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Gopie voor CO.128780

C. 128780
CAW/I, TA.9.

één ZBES GEHEIM

Nieuw Quinea

O
Ik heb de oer tfwe Excellentie hiernevens aan te bieden

een «eer geheim rapport over enkele uitlatingen van B.AHDOLQAHI.
Secretarie-Generaal van het Ministerie van Yoorlichting der
Republiek Indonesia» aet betrekkiAg tot Nederlands Hieuw Cuinea.

In verband net het geheime karakter der berichtgeving zij
het alj vergund 0 in overweging te geven het rapport wel binnen
ceer beperkte kring te willen doen houden.

HBf HOOFD JTAH DE DIBS3f{

Mr B..Felderhof

O
AAN:

Zijne Excellentie de Minister President,
Zijne Excellentie de Vice-Minister President

Minister aonder Portefeuille,
Zijne Excellentie de Minister van Buitenlands* Saken,
Zijne Excellentie de Minister voor ïïnieaaken en

Overzeese Hijksdelen,
te
's-g B A 7 I H H A g S.



&EBE SEHEIM KAPPOBf

een samenkomst onlangs te 'a-Sravanhage
aet slechts enkele Nederlanders, voorstanders van over-
dracht dar soevereiniteit over Hieuw ®tdnea aan de Re-
publiek Indoaesia» heeft H.ABJRTLQARI. Secretaris-Generaal
van het Ministerie van Voorlichting éér H. I., d» kwee He
Irian besproken. Hij heeft daar toen verteld* dat de
Indonesische inlichtingendienst gegeven» verzamelt over
de sterkte der Nederlandse troepenmacht op Hieuw Qalnea.
Spionnen zouden ook doorgedrongen aijn in het Nederlandee
Beatour.

Verder ei j n * aldas Abdulgaai - op Sieuw (3uinea
bereide kernen aanweatlg voor een guerilla beweging om
het Irianconflict - indien nodig - gewapenderhand op te
loaaen.

Zou deae tactiek op een «ialukking uitlopen, dan
kan (van H.I.-aijde) worden verklaard, dat aati-Naêerlandae
bendan op Nieuw Guinee ageren. Ajiderzljda wordt ex eohter
volgen» hea op gerekend, dat als de R.I. arucces heeft nat
guerilla?a op lieuw Gfuinea, de grote siogendheden, die toch
al zoveel moeilijkheden hebben, elch daarover niet al te
druk zullen «aken.

29-1-1952.
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MET EBYD en GAW I

; Bespreking £»ABDÜLGAHI met leden ver ^ Indonesië?

l Op 17 Januari 1952 heeft Huslan ABDI3LGAÜL, 8 e er 0'-Generaal
•an het Ministerie van Voorlichting van"*Tïff"i5 |̂--i«i het restaurant

"Melati", Bezuidenhoutseweg 17 Den Haag, in Thast^p-han imi-np; een
besp.reking gevoerd met enkele leden van dé TerenigJEtg "Nederland -

— •—- a»*-J~--V*" niitfi . M^I. -•-••Turn- "••• '•'-***&&••• -' ••'-•»«w-l̂ >.-^--"-"--JsiMwff^ • • - „^^iHf**^ iTMi m*******^,».^

y

Na het min of meer officiële gedeelte, waar enkele niet zo
belangrijke onderwerpen werden besproken, bleven enkele leden in
intieme kring bijeen»" ABDgüGAIil besprak met deze personen zffiader
^erughouding enkele Indonesïsche problemen»"

l Tot deze laatste groep behoorden o»"a»" A*de la CK
in»-mnm. fiyiftjvnyfa^ «n f~|fl|j, ,

Dit hef"Öff

O

jenote»
gea.eej.~oe van aeze oijêênkomst zijn van

hetgeen hij veritelddè over de PoKï'Ii ( Partai Kommunis Indo-
), n̂ l'v1 dat de P»iE»3I# veel geld en wapens ontvangt van com-

munistische Chinezen̂  Hij noemde de P»;K»Ï»' hét enige reëi.e gevaar
voor de huidige Indpn̂ Regèring»

Over de S»O»lB,S;ï«1 zei hij o;a»ndat de topleiding overwegend
communistisch is "en dat deze bond over veel geld beschikt, eveneens
uit Chinese bronv

In intieme kring besprak hij ö?av de houding van de Indon»5
Regering bij een toekomstig conflict Amerika - Rusland» Hijzelf
was overtuigd̂  cla* Indonesië in een toekomstig conflict Amerika ~
Rusland neutraal zou blijven en achtte dit voor Indonesië ook het
besteT

probleem Irian besprak hij uitvoerig»'
Hij noemde dit een regerings— en een prestige kwestie waar

het volk buiten stond» Wanneer de Indon;"Regering op dit moment
Pro Amerikaans zou zijn, dan zou zonder enige twijfel Irian bij
Indonesië worden gevoegd,1

Spreker meende te weten, dat Nederland momenteel troepen
concentreert op Nieuw-̂ ïuinea» Op alle vliegvelden, die. hiervoor
in aanmerking komen heeft_JLe Î pjî Inlichtingendienst waarnemers
gestationneerd, die de guiste cijfers Soorgevenv""

1—"Reeds zou de ïndönïRegeriHg'hiertegen maatregelen hebben
gejnpmen»' In Naeuw—Guinea zouden momenteel reeds kleine gewapende
kernen van Indon*guerilla»s aanwezig zijn̂  Bovendien beschikt de
R»1!»1 over "een legertje spionnen tot zelfs in Nederlandse bestuurs-
kringen toet Be H,'ïy was bezig voorbereidingen te treffen voor een
spontane guerilla-beweging op Nieuw-Guinea en men was klaar om het
Irian conflict, indien nodig, gewapenderhand op te lossen»' Indien
deze pogingen om Nieuw«Guinea in handen te krijgen zouden mislukken,
kon men altijd nog spreken van het optreden van ongeorganiseerde
anti Ned.benden op Nieuw-Guinea? Zouden de pogingen met succes be-
kroond worden, dan rekende men er op. dat de grote mogendheden,
die toch al zo vael moeilijkheden laadden, niet al teveel kabaal om
Nieuw-Guinea zouden maken»

Yerder deelde hij nog mede, dat de R.ïv-'Regering overwoog
om de religieuse en militaire krachten, die aanwezig waren in de
benden, die thans nog tegen het gezag op Java'ageer den, om te vor-
men en bruikbaar te maken voor de actie op Nieuw--Guinea," Dit zou
de reden zijn waarom men het uitroeien van de henden op Java niet
energiek aanpakte»

( Deze laatste mededeling was blijkbaar " pour la galerie "
bestemd om de onmacht van de Svl« om het bendewezen pp Java uit te^
roeien te verdoezelen»' Even te voren had hij medegedeeld, dat de
Eolonel SIMATOEPMG opdracht gekregen had van de R»ï7-Regering

een
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i 27 November 1954-
"

128780/11
2

Hieuw-Ouinea. • ZSB5 GEHEBI
j "* f

Ingevolge daartoe van de Minister van Buiten-
landse Zaken ontvangen verzoek heb ik de eer Uwe

./. Excellentie een afschrift aan te bieden van daz*
zeer geheim schrijven van 1.3 November j,l. no 128780/1
vergezeld van een exemplaar van de bijlage daarvan.

Het Hoofd van de Dienst,

Mr L. Einthoven

Aan Zlî ne Sxcellentie
de Minister van Marine
'a-GRAYEIJHASE



Verzoeke dit ONTVANGSTBEWIJS, met spoed, GEHEEL
INGEVULD en op de-gebruikelijke wijze te retourneren aan :

Min. van Binnenlandse Zaken'
Q /j. JiNrastraat 68, VGravenbage.

De ondergetekeijde verklaart stuk

No. ...,128.780/11 , d.d.' 27-11-....: 1954
in goede orde te hebben ontvangen.

(Dienst, Code of Verbindingsni.) (Datum)

38629-50



ZEER GEHEIM RAPPORT

tijdens een samenkomst lonlangs te *s-Gravenhage
met slechts enkele Nederlanders, voorstanders van over-
dracht der souvereinitiet over Nieuw-Guinea aan de Re-
publiek Indonesia, heeft R.ABDÜLGANI, Seceretaris-Generaal
van het Ministerie van Vooriicnting der R.I,, de kwestie-
Irian besproken. Hij heeft daar toen verteld, dat de Indo-
nesische inlichtingendienst gegevens verzamelt over de
sterkte der Nederlandse troepenmacht op Nieuw-Guinea.
Spionnen zouden ook doorgedrongen zijn in het Nederlandse
Bestuur.

Verder zijn —aldus Abdulgani- op Nieuw-Guinea
bereids kernen aanwezig voor een guerilla-beweging om
het Irianconflict -indien nodig- gewapenderhand op te
lossen.

Zou deze tactiek op een mislukking uitlopen, dan
kan (van R.I.-zijde) worden verklaard, dat anti-Nederlandse
benden op Nieuw-Guinea ageren. Anderzijds wordt er echter
volgens hem op gerekend, dat als de R.I. succes heeft met
guerilla's op Nieuw-Guinea, de grote mogendheden, die toch
al zoveel moeilijkheden hebben, zich daarover niet al te
druk zullen maken.

29-1-52
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de Minister van Binnenlandse Zaken
de Minister van Buitenlandse Zaken
te 's-Gravenhage
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Verbinding: Ho,12
Doss.13/866.

Onderwerp: Memorandum voor een "Balai Pertemuan".
Datum ontvangst bericht: 4 Januari 1952. j£- 3 f-l
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan;
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

16 Januari 1952.

OF KAAKT

J? Xj
^T^

7 JAM 1952

csS
'

Bijlage: één.

O

O

Hierbij wordt toegezonden een van een goed ingelicht
persoon ontvangen "Memorandum voor een Balai PertemuanH
(Ontmoetingscentrum) te 's-Gravenhage.

Met de in dit memorandum genoemde leden van het ini-
tiatiefcomité worden bedoeld:•

1. t Mr R. JOEITOES, van de afdeling Economische 2aken van
het Hoge Commissariaat der R.I., Prins Mauritsplein;

2. J«W«'B,BI'BMEHS, van de Stichting "lederland-Indonesië"
(personalia bekend;j -^^——«^

3. iBernardua KOESSEIJilAF, geboren 7 Augustus 1916 te
Dinxperlo, wonende ïrontpstraat 81 te 's-Gravenhage, van
beroep Mulo onderwijzer en voiojczitteĵ anjjd̂ êreniging
"ïïederland,-Indonesië"; : , —«— "™"™m°~~"~"™~'*"

4» i Mr PBAJOGO, van de atdeling nu^tnre^e Zqken v/h Hoge
Commissariaat der R«I., Prins Mauritslaan l 's-ü-ravenhage 5

5. \y secretaris van de "Perkumpulan Islam"t
wonende Da Gostastraat 155 's-Gravenhage.

Naar de inhoud van genoemd memorandum moge ter be-
(«/k(6rting worden verwezen, (einde)



A £ a o'h r i f t

Memorandum voor een "Balai Pertemuan" in Den

L« 8 • f

i Den Haag met zijn Hoge Commissariaat van de Kepubliek indonesia,
".diverse Indonesische groepen zoals af en aan reizende diplomaten
jen oommissies, de geacorediteerden bij verschillende bedrijven en
[instellingen, de militairen in opleiding, de studenten uit Delft,
leiden en icotterdam, de Indonesiacne zakenlieden en andere parti-
'culieren, heeft behoefte aan een CEi;ïTRUM voor INFORMEEL CONTACT,
zowel tusseu Indonesiërs onderling ais tussen Indonesiërs, Neder-
landers en anderen.
Het verdient aanbeveling in deze algemeen gevoelde behoefte te
voorzien.

Sen pracntig aanknopingspunt hiertoe vinden wij in heü Coöperatieve
Indonesische Eestaurant Melati. G-elegen op één van de mooist© pun-

r~.. ten van Den Haag - tegenover de Hertenkamp aan het Bezuidenhout -
O en vlak bij het Station Staatsspoor en de verbinding per gele en

blauwe tram naar Leiden, is het gevestigd in een oud statig gebouw*
Door haar Indonesische tafel en Indonesisch beheer heeft het reeds
de aandachg veten te trekken van officiële personen en Instanties,
zodat een prachtig begin voor verdere uitbouw is gemaakt.

Deze uitbouw kunnen wij ons denken in de richting van een "BALAI
PEHTEMUAN" -("ONTMOETINGSCENTRUM").
De ruimten beschikbaar in .hetzelfde pand, waarin Restaurant Melati
is gevestigd, zullen gelegenheid moeten geven tot:
Recreatie door gezelschapspelen b.v. biljart-bridge-ping pong enz.j
musiceren en besluiteren van gramofoonconcertenj het beluisteren
van b.v. radio Djakarta; het bezichtigen van films en televisie.
"Br aal een bibliotheek aanwezig moeten zijn en een leestafel, rijk
voorzien van Indonesische, Nederlandse en buitenlandse tijdschriften.
Van de ïertemuan zullen moeten uitgaan het organiseren van o.a.
discussieavondenj persbesprekingen}
kunstavondenj lezingen}

O amusementsavonden met muziek en dans j
taalcursuss.en en literaire kringen b.v. Indonesisch-Sngels-Nederland}
excursies naar instellingen en bedrijven.
poor een goed geleide propaganda kan de "Balai Pertemuan" in het mid-
[dalpunt van de aandacht worden geplaatst.

Wanneer wij onae gedachten in deze en dergelijke richtingen laten
gaan zal het mogelijk zijn mee te werken aan het doen groeien van
een IndonesjLsche Aemeenschap JLÏI TJAde-riand, die zich naar eigen ge-
voelens^ énjstijl ontwikkelt^n,levend contact met vele Nederlandse
en buit'ënTandse- vrienden. Hiertoe hëT~zijHë̂ bij teTcfragenTiTde be-
dfföling van~irët—

Initiatief Comité "Balai Pertemuan"

Mr R.Joenoes
J.W.E.Eiemens
B.Zoerselman
Mr Prajago
Hasantjitro


