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Be 12?.: - "PANIITfeA 21 FEBRUARI".

Typ. D.

Van een betrouwbare medewerker werd vernomen, dat
het Indonesisch Comité ter Herdenking van de Stakingen
Amsterdam op 21 Februari 1941 beebaat uit:
Voorzitter: ^E.SÜBAGTO, kantoorbediende.
Vice-Voorz.: XlMej. TIO SIANG LIAN, studente conservatorium.

JHS.POEGÖEH, economisch student.
JEiMej. A, SAIRIN, analyste.

1WAT KÏE, student P.S.F.
,AVé, student etnologie.
KING SAN, technisch student.

itfSUDIRDJO, waliil "Pemuda ran^at".
Secretaris: ^lONG HUI TANG.

Leden:

De vergadering zal gehouden worden op Vrijdag 22
Februari 1952 te 20,00 uur in restaurant "De Kroon" aan
het Rembrandtplein te Amsterdam.

KB, 2? Februari 1952 J
VRIJ VOOR
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No. 475 - D - 7 - '50.
"PANITIA 21 PEBRUARI"

(herdenking koloniale jeugd-dag)

'iWf *tiir

Dlge op

£— V e r t
/3'

schrijven W*No.T^rw^öx-volge op het aezz. sonrijven jwo. 475-C-7- 50 van 22-2-
1952 'wordt medegedeeld, dat uit betrouwbare^bron werd vernomen,j
dat op 22-2-1952 te ca. 20.00 uur in het cafe-restaurant "De
Kroon" aan het Rembrandtsplein te Amsterdam, de herdenking
heeft plaats gevonden van de 2le. Februari. - of wel de "koloniaH
Ie jeugddag". —" mm~

Voor deze herdenking was - zoals reeds in boven aangehaald
schrijven werd gemeld - een comité samengesteld met de naam :
"PANITIA 21 PEBRUARI". , rt v ir -, , ̂  i *a.

tekenaars

In tegenstelling tot de herdenking van de/Ble. Februari 1951
j- zie hiervoor het dezz. schrijven No. 715-'51 van 26-2-1951 -
was van de hierbedoelde bijeenkomst betrekkelijk weinig werk

• gemaakt. i
/van de onder- fl Aanwezig waren slechts 30 personen, met inbegrip/jvan fiemJ toe<
t-t.^** J"gezonden convocaat van de "PANITIA 21 PEBRUARI". '

Verder werden opgemerkt de bij U bekende Indonesiërs en Indo-
Chinezen (communisten) : .. . . . . . , ,,

D
(Pasoeroean, 4-6-1912); V1*^ -Mo.t - > r . ^ y / f f - . ,

PEBOKA, Chairun, (Menggala, 30-3-1924) ; Pp ' l ó & é f e
_ 3TJO, Slamat, (Djokjakarta, 14-7-1927); Pp !M4£"

^ M£ANGGIDAEI, P.P., personalia onbekend,^ eerdergenoemd in het
dezz. schrijven No. 40-C-'52 van 2-2-1952. ,

Aini, Pangeran, (Tandjong^Rambang, 14-12-1927);

s

^^U-r^bJ.1 « flt^-M±.J- k -k CL*A^X^ J. Cv^t-J- « \* Q*** VA, (̂ W AA^J AW&U-til-fc' CAjürj l ^- ̂ *" *̂  **̂  •*• *̂  («J

Jj2P Gien T j wan (Malang, 22-9-19 20) en echtggnote; p
(|GOUW Jam Hok (Batavia, 28-10-1925).

Van de D.S.O. "PERICLES" waren aanwezig de bij U bekende
Lily, Eliza, CLERKX (Den Haag, 26-1-1930);
Maria, Johanna, VAN RIJSWIJK (Schagen, 28-3-1924) en

VAN HEYCOP TEN HAM (Soerakarta, 8-3-1925).

Het A.N.|g>!J\s vertegenwoordigd door de bij U bekende commu-
: ^errit, Jan, BUVELOT (Renkum, 10-7-1924).

i*\ "

Ü~t* ̂

fym

De bijeenkomst werd door de voorzitter van de "PANITIA 21 PE-
BRUARI" ; R.I.SDEBAKJO. in de bahasa Indonesia geopend, die di-
Jgg.gJ daal'ülJ lïaü woord gaf aan Slamat SUKOTJO, eerdergenoemd.

31 amat aTimTria. die een toespraak hield in de Indonesische
taalTgafeen uiteenzetting tot de aanleiding van deze herden-
king en memoreerde, dat de jeugd van Klein-Azië - Tunis - Viët
Nam - en de Philippijnen, nog steeds daadwerkelijk vocht voor de
vernietiging van het imperialisme. Ook de jeugd in Indonesië1,
aldus spreker, streed nog voortdurend voor verbetering van de
zeer slechte toestanden in het vaderland.

Hier haalde spreker enige cijfers aan :
90 % van het Indonesische volk was analphabeet; 60 % van het In-
:donesische volk leed aan honger-oedeem; het gemiddelde arbeiders-
jinkomen in Indonesië zou 3 (drie) roepiah bedragen, terwijl een
liter rijst 4,50 roepiah kost en een normaal gezin vier tot vilf
personen telt.

Spreker was het wel eens met de "onafhankelijkheids-politiek"
van de Indonesische regering, maar betwijfelde het of deze nnl i
tiek in.de praktij! ook werd'doorgevoerd? Volgens spreke? was de
Indonesxsche regering met een ijzeren kettingebonden Ln hef

Amerikaans _g«
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No. 475-D-7-'50
Van 25 Februari 1952.
VERTROUWELIJK.

Amerikaans imperialisme. Een bewijs hiervoor vormde volgens spre-
ker het feit, dat de belastinggelden niet gebruikt werden voor de
bouw van scholen etc. maar voor de uitvoering van bewapenings-pro-|
jecten zoals de aanleg van vliegvelden en marine-bases. ;

Als lichtende voorbeelden in de strijd van de jeugd, noemde !
spreker de namen van Henri MARTIN en Piet VAN STAVEREN. Helaas
had Henri MARTIN zijn strijd met de dood moéten betalen en zuchtte
Piet VAN STAVEREN thans in de gevangenis, in plaats van voor zijn
moedige daad een onderscheiding te hebben ontvangen. Spreker was
van mening, dat het minste wat de Indonesische regering met be-
trekking tot Piet VAN STAVEREN had kunnen doen, de eis tot vrij-
lating was geweest. Maar helaas heeft de Indonesische regering in-
zake Piet VAN STAVEREN nog geen mond opengedaan.

Spreker stelde vervolgens voor om twee resoluties aan te nemen,
nl. :
1. Aan de regeringen van Engeland - Frankrijk en de U.S.A. ;

a) terugtrekking van de vreemde troepen uit de koloniale en
half-koloniale landen.

b) vrijlating van gevangenaofflot genomen volks-leiders in die
landen.

c) geen bewapening maar vrede.

2. Aan de Indonesische regering
a) geen bewapening.
b) verbetering van de sociale - economische en onderwijs toe-

standen.

Beide resoluties werden door de aanwezigen met algemene stemmen
aangenomen.

Vermeld zij nog, dat deze toespraak van S.SUKOTJO, beurtelings
door ONG Hui Jang en SUNITO in het Nederlands werd vertaald.

Vervolgens gaf SOEBAKJO het woord aan de "geachte afgevaardigde"
ran d© "PERICLES" : JfleJ. VAN RIJSWIJK. Deze bleek echter geheel
aiet voorbereid tot het houden van een toespraak en maakte zij er

pioh met enkele gemeenplaatsen van af.

Hierna werd het woord gegeven a.a.n s..T die zijn toe-

!

AJ. j_vj. AJ.o- »» w ju \ut AAS/ u ¥f ^JU-L. it £^a o° ™ OA* CLG-.ll v* • v • f M V JLUii^dJ J. * U JLÜ 25 IJ li uOO*"
spraak wel had voorbereid en aan wie men kon merken, dat hij ge-
wend was te spreken, zij het dan ook met een nogal plat accent.

De toespraak van BUVELOT bracht niet veel nieuwe gezichtspunten.
Spreker was van mening, dat niet alleen Indonesië gerekend kon

worden een "half-koloniaal" land te zijn, maar ook Nederland en
wel van de U.S.A.

Gelukki^g, aldus spreker, groeide het verzet onder het Nederland-
se volk en de jeugd dagelijks. De reactie van de Nederlandse rege-
ring op dit verzet was duidelijk merkbaar volgens spreker, daar
deze regering steeds meer de zijde van het fascisme opging. Een
voorbeeld hiervan noemde spreker het voorstel van een "worgkamer"
bij de Staten-Generaal.

Spreker besloot zijn betoog met de mededeling, dat thans tussen
de Indonesische en Nederlandse jeugd ook een strijd werd gevoerd
zij het dan een vriendschappelijke strijd, nl. een wedstrijd, TS±'
welke van deze twee groepen op een bepaald tijdstip de meeste hand-
tekeningen had verzameld voor een "vredes-pact tussen de grote vijf'

SÜNITO
-3-



-3-
No. 475-D-7-'50
Van 25 Februari 1952.
VERTROUWELIJK.

j SUNITO, die deze rede van BUVELOT notuleerde, vertaalde daarop
«bedoelde toespraak vlot in de bahasa Indonesia.

v Na de hierop gehouden pauze, trad de bij U bekende Indonesiër
((communist) op : SAUDIN UMARUDDIN (Tandjong Balei, 3-1-1927), :
die met eigen gurcaar begeleiding Poolse, Indiase en Indonesische
liederen ten gehore bracht./

De in de tweede alinea van dit schrijven genoemde P.P. FANGGI-
DAEI, zou niet te Amsterdam woonachtig zijn, maar te Utrecht,
Burg.Reigerstraat 58 bis.

Tenslotte meldden zich op deze bijeenkomst twee nieuwe leden
voor de Azië-werkgroep van de "PERIÖLES" nl. :

XIÏPOEGOEH, Poe nd J oei, Santoso, (Benkoelen, 15-9-1930, bekend), lid
1 van de "PANITIA 21 FEBRUARI» en
ITUMBELAKA, Willem, Alexander, Frederik, Jozef, geboren te Kotama-
*"* bagoe 24-4-1920, student en wonende te Amsterdam, Stad-

houderskade 59 hs. Einde.

7. 3.



No. 475 - O - '50.
Onderwerp : "FANIT1A 21 FEBRUARI»

(Koloniale Jeugddag)
Bijlagen : 2 (twee). /.

22 Februari 1952.

V e r t _r _p u w e l i j k . -

Bijgaand worden U toegezonden een foto-copie, alsmede een (vrije\g van een gestencild, in de Indonesische taal gesteld

convocaat, uitgaande van de "PANITA 21
Bedoeld convooaat waarvan de inhoud voor zich zelf spreekt,

werd o.m, aan de te Amsterdam woonachtige Indonesiërs en Indo-
Chinezen over de post toegezonden.

Het is ondertekend door het gehele "comité", bestaande uit :
SOEBAKJO, Rofie-Ie, (Soerabaia, 1928, bekend): voorzitte<r; v„,*
SJ3j. TI O Siang Lian (Malang, 6-5-1930, bekend); vice-voorzitstö'r;
ON G Hui Yang (Blitar, 9-5-1930, bekend); secretaris; yó£;Z£>
FbEGQEH, Poend-joel, Santoso,(Benkoelen, 15-9-1930,bekend); lid;

j. A. SAIRIN, nadere gegevens nog niet bekend; lid;
Hwat Kie (Modj oké rt o 24-1-1927, bekend); lid; ?<? .

, Johannes, Berthus, (Malang, 11-7-1923, bekend); lid;
King San, technisch student te Delft, bij U bekend;

(Minggiran) 23-11-1922,, bekend); lid; vo &£<•>£" •" ~/

Voor zover nodig zij de aandacht gevestigd op de personen, ge-
noemd onder d e N o s . 3 - 6 - 7 - 8 - 9 , waarvan de communist.! s che
instelling genoegzaam bekend mag worden verc

Een verslag van de in het convooaat bedot'"
nog nader worden toegezonden. Einde.

b-i jeenkomstb zal



V e r t a l i n g . -

"21-Februari-C omite"
Secr. Volkerakstraat 38 ' ' '
Amsterdam-Z.

OPROEP 21-FEBRUARI-COMITE
AAN ALLE INDONESISCHE STUDENTEN M JONGEREN

21 Februari, bekend als "DE KOLONIALE JEUGDDAG WAAROP STUDENTEN
EN JONGEREN het kolonialisme een halt toeriepen". De bedoeling van
21 Februari is om alle studenten en jongeren in de gehele wereld
tot het besef te laten komen, dat er nog koloniale en half-kolonia-
le l§nden bestaan.

In het jaar 1946 werd op 21 Februari door moedige studenten in
India een aanval gedaan op de "Indian Navy" voor de bevrijding van
het volk; die dag is ook bekend als de dag van de demonstratie van
de studenten in Egypte, die in 1947 van zich lieten horen door de
eis tot terugtrekking van alle vreemde krijgsmachten uit hun vader-
land.

Mede doordat in het jaar 1948 in Caloutta de conferentie werd ge-
houden van de studenten en jongeren uit Zuid-Oost Aziö, waarbij de
leuze werd geboren "HANDS OF ASIA", is besloten om te bepalen, dat
21 Februari de "KOLONIALE JEUGDDAG" zal zijn.

Wanneer wij terugblikken op bovenstaande feiten, laten wij dan
niet neerslachtig zijn, maar de grootse actie voortzetten. Dit om-
dat onze beweging onverbrekelijk verbonden is aan onze dagelijkse
behoeften. De -behoeften voor een redelijk bestaan; de behoeften
voor het gezin; de behoeften om te studeren en voor het bestaan in
een vrij land.

Draag de gedachte uit in de gehele wereld voor het behoud van de
rechten die wij reeds hebben en ter verkrijging van de rechten waar-
voor wij nog moeten vechten. Temeer omdat het kolonialisme en impe-
rialisme middels alle mogelijke terreur-daden tracht om de jeugd en
de studenten de hun toekomende rechten te onthouden. Van dit stand-
punt uit bekeken kan laksheid onzerzijds leiden tot een nieuwe oor-
log en de strijd die wij voeren wordt ons opgedrongen door de "oor-
logs-ophitsers". Bewijzen hiervoor zijn de verscherpte toestanden
in Egypte en Iran, teweeggebracht door het Engels-Amerikaans impe-
rialisme, Een scherp protest hiertegen werd reeds gedaan door de
studenten aan de universiteit van Cairo. Maar onze kracht hebben
wij aan deze "kolonialen" reeds kunnen tonen, door bedoeld protest
vergezeld te laten gaan van een demonstratie door de studenten en
de jeugd, gesteund door de arbeiders, de boeren en het overige volk
van Egypte. Met een trots hart hebben wij kennis genomen van het
feit, dat de strijd van de jeugd en het volk van Egypte grote weer-
klank heeft gevonden en gesteund wordt door de jeugd en studenten
van India, door de volkeren van Iran, China, Syrië, Libanon, Omdur-
man (Soedan) en Tunesië en vooral door de Indonesische jongeren.

Dit alles moet aanleiding zijn voor de jonge kameraden in het
vaderland om de 21ste Februari op grootse wijze te vieren en het
"21-Februari-Comité" van ons op te voeren.

Daarom willen wij ten behoeve van de studenten en jongeren in den
vreemde ook zelf 21-Februari op grootse wijze vieren.

Bezoekt de algemene bijeenkomst welke op Vrijdag 22 Februari 1952
gehouden zal worden in het "Café De Kroon", Rembrandtspfcain Amster-
dam . ,

Amsterdam 15 Februari 1952, Het 21-Februari-Comitej
Voorzitter: R.SUBAGIJO, kantoorbediende; Vice-voorzitster; juffr.
TIO Siang Lian, studente a/h conservatorium; Leden: S.POIGCEH,stu-
dent economie; juffr.A.SAIRIN,analiste; TAN Hwat Kie, student PSF;
J.B.AVE, student ethnonologie; KWA King San, technisch student;
»SUDIRDJO, vertegenwoordiger "Volks-jeugd"; ONG Hui Jang, secretarii
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Kalatt kita menjelidiki pergérakan pemuda daai palddjar seduaia pada
éadja, roaka terlihat bahwa perfrerakan mereka eed jak

tidak djatuh. tenggelam, balikan m©lua.p eetjara tjepat. Ini disebab-
^etfgersbsn beraangkut^paut erat eekali dongan k^6utub,an mereka sehart-

untuk hidup jang la j al:, Iceïrutufean untuk a.efi}eliliara keluarga,
tffetuk bolaSjar dan kebutuhan untuk hidup dinegara jang beba» dan datnai. •
l^i-feuk meif^ela halcS mereka jang südaii ada atau hak2 jaag- masih perlu diper-

ffièluaplah pergerakan pemuda dan peladjar diaeiuridb dunia. Lebih-
kaum pendja^jaB imperialis dengan seg&la perbuatan. t0ror hendak mengha-
Is^öodak pemuda,:.dan peladjar itu serta mwigindjak hak2 nja.

Jlïihat dari sudut ini serta merigingat bahaja perahg baru,maka djelaalah
|i»rdjuttingan jang'mareka lakukan 'itu, adaldh pei?djuangan jang di-

kaum pendjadjah rtan kaum penghasut eendiri. Buklti-buktt jang njata,
adalah perbuatai} kedj^an dari ka\A» iiaperialis Inggeria -Aroeri-

dan Itïaii bar\t2 ini. Berhubung dengan perbuatan buas itu, kaum
telah memadjxikaiL protes keras. Kemudian perotes torsebut

d«a^aai daoonatra&i pemuda dan peladjar bereaaa-sama kaum burtih, kaum tani
lainnjat .merefca telaM menjusun kekuatan unttik melenjapkan kaum pen-

•"«''• ftélte feati kita melihat, bahwa pergerakan ralcjat. dan pemuda--peladjar Mesir
aajnbutaii jang bangat dari paciuda dari peladjar India, dari ral:jat Iran,

in-, Omdurman (aegeri Sudan) dan ï'unesia, dan- achirnja dari pe-
.ecia aendiri,

iriai^'serta rentjana kawan2 pemuda dan peladjar1 ditanah-air untuk'me-
•pebrliari sebeear-beearnja, mendorong kita untuk membentuk Panitia

.•ÉMftV4&aia. kita berseru kèpada aegetiap pemuda daai peladjar diperantauan
pjerajBkan Hari 21. februari j.a.d. sebesar-beBarnjaJ

akan diadakan pada hari Djupaat _t^2,2 Pebrua-

PEBRUARI
f.-^-y>il),:;.:-J.fSjft|:. ..y.' grj;-.y' • ̂ ^ «.^

o, pegawai kantor.
: !ffef ,|lo Sttang Lian» ^eiadaar conesr'

_
r S* FBégoaii, pel«djar ekönonri.

Saiï^in, anajjrste.
Tan Hwat Kie, peladjar P *«. P.

péiadj.^ etfea
adj-ar



No. 4982 - '51.
'Onderwerp : "KOMITÏÏ PERDAMAIAN 3NDCWESIA"

(Indonesische vredes-comité)
Bijlage : één.

10 December 1951.

"VERTROUWELIJK.

Bijgaand wordt U toegezonden een afschrift van eai gestencilde,
in de Indonesische taal gestelde, oproep om ap de op 8 December
1951 in de "Apollohal" te Amsterdam gehouden "manifestatie voor
de vrede", bij te wonen.

Bedoelde oproep, welke o.m. over de post werd toegezonden aan
leden van d® "Chung San Hui", is ondertekend door de bij U beken-
de : Raden Mas Soegeng NOTOHADMEGORO (Lotjeret, 25-2-1911), als
secretaris van het "KOMITE PBRDAMAIAN 3NDCNESIA" (Indonesisch
vredes-comité), wonende te Amsterdam, Kromme Mijdrechtstraat 80.

Van bedoeld "KOMITE P1RDAMAIAN 3NDONESIA" werd reeds melding
gemaakt bij het dezz. schrijven No. 38-N-'49 van 4-6-1951, waar-
bij als voorzitter werd genoemd de bij U bekende GO Gien Tjwan

Wl^Malang, 22-9-1920).
Betreffende het verslag van de hierbedoelde bijeenkomst wordt

verwezen naar het dezz. schrijven N o. 410-'51 van 10-12-1951.
Het is niet bekend hoeveel Indonesiërs op deze bijeenkomst aan-

wezig waren; er namen echter geoi 3Jadonesi«Jrs aan het programma
dqiel.

Medegedeeld zij nog, dat eerdergenoemde R.M. S. NOTOHAD1NEGORO
werkzaam is als schrijver bij de Rijksverzekerings-Bank te Am-

,) sterdam en gehuwd is met Celina BRILLEMAN, geboren te Antwerpen
, op 11 Februari 1924.- JEinde.

3.



A f s c h r i f t . .

MMIFESTASI PMDAMA lAN

di Apollo-hal pada tgl. 8 Desember 1951.

Saudara-2 jang terhormat,

KALAU kita tindjau gerakan perdomaian mulai sedjak ber-
konggres di Paris, kemudian Stockholm, Warsawa, Berlin,
dan baru2 ini di Wienna, maka kekuatan gerakan perdamaian
semakin kokoh, dan semakin ban jak orang2 pen t j in ta perda-
maian jg berdiri dalam barisannja.

Soal perdamaian adalah soal tiapS manusia jg tidak meng-
ingini timbulnja perang baru.
TiapS orang harus memikirkannja. Perdamaian harus mendjadd
buah-bibir sehari-hari dar i tiap2 manusia didunia ini.
Keinginan akan perdamaian dibuktikan oleh peristiwa, bah-
wa kini dalam dunia sudah 600 djuta manusia jg dgn peran-
taraan tanda-tangannja telah ingln adanja perdamaian.

XXXXXX

IN TUK mengetahui gegala soa!2 jg sankut-paut dgn perdj'uan-
gan perdamaian, maka pada hari Sabtu^an* j ad. tgl, 8 Desem-
ber '51 mulai djam 8 malam di Apoihlo-hal akan diseigngara-
kan RAPAT BESAR (Manifestasi), dlmana akan diutarakan art
perdjuangan perdamaian oleh : Haakon Stotijn, secretaris
Dewan Perdamaian Nederland, dan seorang pemain-hobo (ho-
boist) jg terkenal, kemudian dominee Hugo van Dalen, dan
Horsmeier, ketua Dewan Perdamaian Belanda, merangkap ke-
tua Perkumpulan Ihternasional BELLAMY.-

Eami jakin, bahwa dikalangan bangsa Indonesia di Nederlanl
sudah tentu pula banjak orang2 jg djudjur, jg melawaa. tim-
bulnja perang, dan ingin adanja perdamaian..

/- Maka itu kami mengandjurkan pada segenap keluarga bangsa
v Indonesia d i Nederland untuk menghadliri manifes.taèi pe:

damaian ini. ""

Marilah kita membentuk mobilisaai dari segenap orang2 jg
anti-perang dan pro-perdamaian !

A.n. KOMITE PERDAMAIJÏT 3NDCNSSIA
Kromme Mijdrechtstraat 80 hs.
AMSTERDAM.-
S. Notohadinegoro - penulis.
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No. 5055 -

Onderwerp: ^donesjLërs.. naar
Fraag»

Ten vervolge op hely dezerzijds schrijven No. ÏB
Augustus 1951, zij medegedeeld, dat op J31 Augustus 1951 te circa
13 uur 15 per Tsjechisch vliegtuig van "Amateraam - scxiiphol - naar
Praag zijn vertrokken, de Indonesiërs:
anTiRTAITOdTA, Willis, geboren te Tapanuli, £5 Maart 1922, secreta-

ris van het G©ntraal-bureau der SÖBSI en
b. SOÏUrONO,geboren te Klaten, 1926, student.

" Uit op hen kangetroffen bescheiden bleek, dat zij gedurende
*»«n verblijf te Amsterdam hebben gelogeerd bij de fr§ k end e, TAKSE*
Edi Soe'raedi., geboren te Pandeglang, 6 Juli 1922, wonende te Am-
aterdam, Ruysdaelkade 114 A I.

Uit een brief,,welke werd aangetroffen bij SOEJONü vd. van
Mevr. T.SUNITO - HEYIJGERS, aan haar in Oost-Berlijn verblijvende
echtgenoot -H.SUNITO.-, bleek, dat, da ma at WQ rfl -ti^garzo rgd door

«
, nog zullen ontmoeten.JSinde

O. 3.



Ho. 5055

Onderwerp

- '51.

Indone si è' r s ui t Praa g>

-df««fl Jf̂ '7
16 Aug&us 1951V

r o u w e l i;i k»

v -

17 MA 1951

ACD|
Naar werd vernomen, kwamen op JL4 Augustus 1951 Hii Ull"ca"l3 uur,

per Tsjechisch vliegtuig vanuit Praag te Amstaii'a.am -Schiphol - de
Indonesiërs genaamd: ———— _. IL-
a . HAHEANDJAjWillie,gebaren te Tapanuli,25 Maart 19SS, secretaris

van het Gentraal-buréau der S03SI en
b . SOEJONO, geboren te Klaten 1926, student.

Bij hto werden'aangetroffen, enige communistisohe boekjes -bro-
chures - en geschriften in de Indonesische taal.

Zij werden afgehaald door de bij U bekende Indonesiër:
SUDIRDJO, geboren te Minggiram, 23 November 192S «n
lf_ax. van de BERG, geboren te Amsterdam, l Januari 1927.
' Ala verblijf/ adres werd door hun opgegeven, Qpmmelinstraat 55,
Amsterdam.Het adres van de ««Ti'«np;«nn*™fl«grmi;flT>Tft-—™ "'"" """' '

Voor de onder a. genoemde HAHIANDJA, zij vervirezen naar de per-
soon vermeld onder No. 8. van de bijlage van Uw schrijven No.
113115 van 15 Juli 1951. Einde.-

O. 3.



Bapporta
Van: KA-RA

'Aar

2 8 OCT. 050

'.50.

Onderwerp: IMDOMESIA.
' O

N.a.v. uw rapport Ho. &?ZG% 'van 23 Juni 1950 deelt Clippers Directie ons
mede, dat zij zich voor dit sooÉt berichtgeving ten zeerste aanbevolen houdt.
Periodikke schattingen van de kracht en invloed van buiten aan de hierbedoelde
groepen zou op prijs gesteld worden»



.A.C.D.#
Werker. Vi

Van« ZA-R.A-
Aam Hoofd Q (C XI)
Ho. A„438

Clipper heeft üwwpport dd. 2 Mei j.l. inzake "INDO-
met veel belangstelling gelezen» Hij zon

echter teneinde zijn Directie zo uitvoerig mogelijk
te kunnen inlichten nog gaarne antwoord ontvangen op
de volgende vragen t

a) Pag. 1, alinea 1s "kort na de bekendmakingen
'! óver de geldsanering in
«ISDQH1SSIE11 zijn uit betrouwbare
"bron inlichtingen ontvangen,
«etc.»
Is het mogelijk een omschrijving
te geven van die "betrouwbare
bron" ?

b) Pag. 1, alinea 2a, regel 15 en 16»
"bij ^herhaling is reeds zijn
n (AfJBin) contact met Indone-
siërs vastgesteld".
Het welke Indonesiërs heeft
AffRII contact?

a

c) Pag.1, alinea 4 1 "op goede gronden kan worden
«aangenomen, enz.11
Welke zijn die gronden en hoe
rechtvaardigen zij de veronder-
stelling, dat er ook thans weer
Indonesiërs zijn, die van het
aanbod van (communis t ŝ iche)
studiebeurzen gebruik willen
maken?

d) Pag. 1, alinea 5 s" vermoedelijk is het manifest
'! afkomstig van of tot stand ge-
« komen door bemiddeling van
? een vurig E V G -lid te ' s-
9 Gravenhage" .
Wie is dit vurig lid? Kan een
korte persoonsbeschrijving ge-
geven worden?

e) Pag.1, alinea 5* "in ieder geval staat onomstote-
lijk vast enz."
Waarop is dit gebaseerd?

f) Pag. 2, alinea 4-: "In Nederland zijn bovendien
«contacten gesignaleerd tussen
"Chinezen en bekende O P ïï-ers
"enz."
Wie zijn die bekende O P N-ers?

g) Pag.2, alinea 5a "Volgens ontvangen inlichtingen
"staan Chinese communisten te
"Amsterdam enz."
Wie zijn die Chinese communisten?



-2- IH'-DQIESIJL'

h) Pag»3J "Een ander bericht rept van een
n geldinzameling' in Chinese
"restaurants, enz."
Waar komen die Engelse penden vandaan?
Wie organisaeert deze geldinzamelin-
gen?

2. Een spoedig antwoord zou teneinde uw rapport ;
up to date te houden op prijs worden gesteld.

8-6-50.



ÏTOïA ' '
Van j ZA-H.A.

UÏfGEBOtW

Op 27-6-50 werd brief Ho. OAH/50/377(87204) geschreven, o*
waarbij aan CLIPPER de gegevens vervat in rapport no. 87204
van C XI aan EA-R.A. dd. 23-6-50 werden doorgegeven.

27-6-50.
Qtttt



HAPPORT

AAN: KA-IA
VAHs C,XI

HO» j

Betr.: Indonesië

uw rapport d»d. 8*6-1950 no.A.438.

a. Het is onmogelijk een omschrijving van de bron te geven»
"~ Het bericht is gekomen van goed geïnformeerde Indonesische

zijde.
Sedert ia ook nog uit een andere bron ve rnomen, dat Indo-
nesische studenten benaderd waren om achter hei "Ijzeren
Gordijn" te gaan studeren,
In deze periode is wederom en bij herhaling contact̂ gecon-
atateerd tussen de Tass-agent AFRIN en een Indonesiër, naar
uiterlijk en kleding te oordelen een student» Aan de hand
van een signalement wordt getracht diens identiteit vast
te stellen» Hij woont te Amsterdam, (verg* wat de activi-
teit van Afrin betreft, alinea 3 van mijn rapport d.d. 2
Mei 1950 inzake Indonesië),

b* Aan de hand van in de loop van de tijd ontvangen inlich-
~~ tingen zijn contacten van Afrin geconstateerd met:

§«DJAJENGr PRATQMO te Amsterdam ï«TAHSIH ""' te Amsterdam;
Kr SoenanHAM2AH te 's-Gravenhage; en
mei; SÜÉpao 3f MlTBIRMÂ  te Amsterdam»
(Laatstbedoeld contaci is zeer recent; aan de hand van een
foto en een signalement moet nog vastgesteld worden wie
hunner met Afrin in contact staat. Beiden zijn communisten),

£» Volgens een ontvangen bericht is er een groep Indonesiërs»
~" door de geldsaneriggsmaatregelen der R.I.S» gedupeerd» die

niet naar Indonesië wenst terug te keren en desnoods achter
het "IJzeren Gordijn" wil̂ e gaan studeren*
Een ander, onafhankelijk hiervan, ontvangen bericht meldde,
dat er belangstelling bestond voor studie in de Satelliet-
landen van Rusland.
Ben derde bericht meldde einde Maart 1950 een gehouden (klei-
ne) samenkomst te Amsterdam van gedupeerde Indonesische stu-
denten. Ir was al een kleine commissie gevormd om contact
op te nemen met Tsjechische autoriteiten over voortzetting
der studie» Eerst wilde men echter nog het verdere verloop
der situatie afwachten.

d. Bedoeld lid is E.Ph»!PülSRA te 's-Gravenhage, geboren te
"" Tamaluntung (Indonesië; op 15 Mei 190?. Hij is kellner van

beroep.
Is lid der "Perhimpunan Indonesia" (P»I.) en bestuurslid
van de P»I» afdeling fs-Gravenhage; lid E.V.C.; hoofdbe-
stuurslid van de Algemene Bond van Vferkers in het Hotel-
en lestaurantbedrijf (E.Y.C.)? lid C.P.F, Is actief werk-
zaam voor de E.V.C, en de C*P.W»
De echtgenote van ïueraA genaamd Margerita AHUIflHEIig. gebo-
ren te Oelath (Indonesië) op 28 Juli 1905, is politiek ook
actief en huldigt dezelfde opvattingen als haar man.

Op 29 Januari 194-9 is ten huize van E.Ph.üüEERA een besloten
P.I.-bijeenkomst gehouden» waar een Russische propaganda-

- 2 -
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film is vertoond, uit Amsterdam ter vergadering medegebracht
door vorengenoemde DJaJeng PRAÏOMO. redacteur van "De Waar-
heid".
Een stiefzoon van ïuera» met name Kasim BSartinus...TJMAJjf. ge-
boren te fs-Gravenhase, is in 1949 in Budapest geweest ter
bijwoning van het zgn* Jeugdfestival en het congres van de
"World Federation of Democratie Youth",
In verband met het E.V.C.—congres te Amsterdam en de zgn.
dag van de werkende Jeugd (31 Augustus 1949)„vertrok van de
woning van Ohiera een autobus met 17 Indonesiërs naar Amster-
dam.
In September 1949 gesignaleerd als lid van het Haags Comité
ter voorbereiding van d© "Werelddag van de Vrede".

£. Als antwoord op deze vraag moge verwezen worden naar het in
"~ afschrift hierbij gevoegde dezerzijds samengestelde rapport
. d* d, 13 Februari 1950» handelende over de activiteit van de

E.V«C. onder de Indonesische arbeiders in Nederland. Hierin
is ook dé activiteit ten aanzien van de schepelingen in be-
schouwing genomen» Een voortzetting van. deze activiteit is
tot uitdrukking gekomen tijdens de op 18 April 1950 te Am-
sterdam gehouden E,V.C.-vergadering, waar ook scheepsbedien-
den aanwezig waren. De besprekingen daar over de lage lonen
van de Indonesische schepelingen waren vrijwel overeenstem»
raend met het manifest bedoeld in vorengenoemd rapport van r
13 Februari 1950. (zie verder wat bedoelde E.V.C.-vergade-
ring betreft blz. l» alinea 5 van mijn rapport d*.d* 2 Mei
1950 inzake "Indonesië".

f. Bedoelde C«P,N.«ers zijnt
~* " Algemeen Secretaris der C.P.N, te Amsterdam}

Voorzitter der C*P.N. te Amsterdam;
,*JT.N»—gemeenteraadslid te Zaandam;

t."ü75E(iBRIUS. C.P.N.-districtssecretaris Kennemerland te
Haarlem j
Annie AYBEINK. redactrice van "De Waarheid" en wonende te
Haa&Lemf "*"""

l» lezer van "De Waarheid" en vermoedelijk communis*
"georiënteerd, te Haarlem.

Staande in contact met HR CHOK £UI te Hongkong zijn gesig-
naleerdt
gSIH go GHIffQ. Geldersekade 80 te Amsterdam; en
Wü HSI. Geldersekade 63-1» aldaar.
Één familielid van genoemde Chinees te Hongkong moet zijn:

GEIHCr KWAI. wonende te Arasterdam.

h. Het is tot dusverre niet bekend waar die Engelse ponden
"" vandaan komen. Ir is natuurlijk altijd een mogelijkheid,

dat deze afkomstig zijn van scheepspersoneel.
Wie de geldinzamelingen precies organiseren, wordt nog on-
deraocht,
Volledigheidshalve moge nog het navolgende dienen,
fijdens enkele maanden geleden te * s-Gravenhage gehouden
bijeenkomsten (in de restaurants "Insulind©" en "Bfew China*1)
is besloten een comité op te richten met name "Organisatie
hulp aan China". Dit comité bedoelt in feite echter hulp
te verlenen aan het tegenwoordige regiem. Deze hulp moet
als "fronthulp" worden beschouwd» In het comité hebben zit-
ting een tiental Chinezen, t.w.:
1. fSIH. Po Ghlng. geboren te Chekiang, 18 September 1910»

baas van het restaurant "Nangking" aan het Leidseplein
te Amsterdamt

2* OHBlf. Pao Yan. geboren te Chekiang op 27 Januari 1908,

* 3 .
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bij genoemd restaurant "Hangfcing1* en wonend©

O. z» Achterburgwal no*21 te Amsterdam}
5* %Q* &a** Tsa.1. geboren te Chekiang, 14 Maart 1903» koop»

man, wonende van Brederodestraat no.4 te * s-Gravenhage t
4» OHBiKCk Kwok Stou geboren te Ganton» 21 Januari 1893f

eigenaar " van "nel; restaurant **Het Verre Oosten**» wonende
Hugo de Groot at raat no.3S te ' s— Gravenhage ;

5« Termoedelijk CHOY. faat. geboren te Kwantung, 10 October
1911. werkzaam bij net restaurant "Azia1* aan de ff. Binnen-
weg te Rotterdam en wonende aan de Veerlaan no»3^ aldaar}

6f ggOBr G* Sing Yu. geboren te Kwantung, 19 ̂ i 1903 f werto-
saam bl4 net restaurant wfo Pengtt aan de Lange Poten no.
3 te * s— Gravenhage en wonende fasmanstraat no*206 aldaar;

IgqjiQ, geboren te Poan»Kwantungt 3 Febroari
f eigenaar van net restaurant "Insulinde" aan de He-

rengracht 54 te * s-Gravenhage en aldaar wonende i
geboren te Oanton, 21 Maart 19O1, imrkssaam

het restaurant "Hieuw China*1 aan de Laan van Meerdervoort
te »s-Gëeavenhage en wonende Baaarstraat no.4O aldaar»

De najtón van twee eomité-leden» die in Botterdam woonachtig
zijnt zî n nog niet bekend geworden.
Toor deze "fronthulp" aou begin Mei 1950 te 's-Gravenhage
reeds een som van /*2QOQ»— bijeengebracht zijn*
Een 8Q*»tal Chinezen in Nederland zou bereids een vrijwillige
bijdrage aan genoemd comité gegeven hebben»

23-6-1950/



C
Van: KA -S .A.
Aan: Hooi a C. (CXI)
Ho. A.416C.

Aanvullend
Bfo. B

3 JUW 1950

ACD fiU*i
aa. Q-^-

\. Clippers Directie vraagt n. a. v. Uw bovengenoemd over
zicht hoeveel Communisten er ongeveer in Nederland
zijn aïicomstig uit het Verre Oosten? Hebben zij be-
langrijke functies in de C P N organisatie?

ü. Omtrent alinea 5 pag 1 ("Er zijn verscheidene Indone
siërs in Nederland enz.") zou Clippers I»ii-êoipx@ gaar
iue«x- "iMOüw and figures" ontvangen.

3-6-50.



ÜOTA
Vans KA-H .A.

Op 23-6-50 werd aan CLIPPER brief Ho. GAH/50/360(86689)
geschreven, waarbij hem een rapport werd aangeboden betr,
3<s Par Eagtern Communis t a in The Hetherlands. n.a.v. de
nota 86689 dd. 19-é-50 van C il aan KA-R.A.

23-6-50.



AAN s KA-RA
VABT: C,XI

Fo*t 86689

/I

In antwoord op ÏÏw rapport van 3 Juni 1950,No.A.416c, -ifLoge
Jiet navolgende dienen. jgr ^r_:.—^ „„i^ÜüT^*^
Ie. Het is niet wel doenlijk op te geven hoeveel communisten er

ongeveer in Nederland zijn afkomstig uit het Verre Oosten.
Er bevinden zich in Nederland communistische Chinezen en
communistische Indonesiërs.
Wat de Chinezen betreft kan worden opgemerkt, dat er zich in
Nederland ongeveer duizend bevinden, waarvan de meerderheid
woonachtig is te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage en
Utrecht, terwijl de overigen zich bevinden in verschillende
andere plaatsen.
Medio 194-9 kon worden vastgesteld, dat een gedeelte van deze
Chinezen zich op de communistische richting had ingesteld
(ongeveer 30$). De meerderheid verkeerde toen nog in twijfel
wat te doen. Deels waren zij voornemens in ieder geval de
verdere ontwikkeling der gebeurtenissen in China af te wach-
ten. Daarbij werd toen nog opgemerkt, dat laatstbedoelde ca-
tegorie mogelijk eerst dan een beslissing zou nemen wanneer
in de toekomst eventueel een communistische Chinese Ambassa-
deur te 's-Gravenhage benoemd zou zijn.
Onder vorenbedoelde categorie van 302& bevond zich een vaste
kern van overtuigde Chinese commranisten.
Na de overwinningen der communistische legers in China is het
aantal zich achter Mao Tse Tung scharende Chinezen, beduidend
toegenomen.

Wat de Indonesiërs betreft zijn de eigenlijke communisten
verenigd in de "Perhimpunan Indonesia" te Amsterdam en elders,
van welke vereniging ook enkele Chinese communisten lid zijn.
Enkele Indonesische communisten vervullen belangrijke func-
ties in de C.P.N, en de E.V.C.

2e. De bedoelde Indonesiërs zijn ten eerste zij, die verenigd
zijn in de "Perhimpunan Indonesia" en de categorie Indonesi-
sche arbeiders, die is aangesloten bij de E.V.C.* Indonesiërs,
die hun medewerking verlenen aan de bedoelde communistische
propaganda zijn:
Dja.jeng PRATOMOj redacteur bij het dagblad "De Waarheid" te

Amsterdam.
hoofdbestuurslid der "Perhimpunan Indonesia",
werkzaam op het E.V.C.-kantoor te Amsterdam.
Sudirdjo verzorgt sedert ongeveer l jaar de
inhoud van het P.I.-orgaan "Indonesia Mer-
deka" .
die indertijd een communistische kadercursus
heeft gevolgd. Hij is de rechterhand van
Sudirdjo en belast met de administratie van
"Indonesia Merdeka", in welk blad de Indone-
sische arbeiders communistisch worden beïn-
vloed en zijn aangespoord lid te worden van
de E.V.C.

Luti SURIPNO. echtgenote van de sedert op Java door de Re-
publiek Indonesia terechtgestelde Suripno,
die vroeger de Republiek vertegenwoordigde
te Praag. L.Suripno vervult geregeld spreek-
beurten op door Nederlandse communisten ge-

M.SÜRATMO.
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organiseerde vergaderingen waar zij de be-
langstelling tracht te vergroten voor de com-
munistische vorderingen in Azië.

E.PhtTÜERA, te !s-Gravenhage, hoofdbestuurslid van de
landelijke groep van Hotel- en Restaurant-
personeel (!§*V.C.)«

RfSONLTOt voorzitter van de "Perhimpunan Indonesia" te
Amsterdam, die spreekbeurten heeft vervuld
op vergaderingen van Nederlandse communisten,
ook om belangstelling voor de communistische
vorderingen in Azië te vergroten.
Hieraan doet ook wel mee vorengenoemde Su—
dirdgo,

"Verder zijn er nog enkele Indonesiërs op lager plan, die
een rol spelen.

G,XI. 19-6-1950.


