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Met Vftrw:tjztd naar mijn geheim-eigenhandig schrijven ft1l Ie 1!o
vemb81' j.l., No.5oj4e.·, handele:n4e over de in hoofde dezes ge~e ~
eaigins, heb ik de eer tJwe l&Xoellent1e nader het navolgende mede te 
4ele.n. 

·· 'rij4ens een op 20 en 21 NoT•ber j.l. in de Internationale School 
V00" \1"1Jsbepe!'te t.o Janers1'oort 400!' de vereniging "JfederlllJld-Dldonou!r 
voor 4e leden geb.ç;uden stu41eOOAfera.nt1e • · watlr over het ateemeen ~e.n . 
tde11We sez1ohtapunt:en werden popen4, heett de bekende C.P .N. -er 1'·• 
s.:.'RUtpTs nog get~acht de aanwezigen te btmegen zich te ve~zetten · 
tegen •de Hatta-teneur" 1 doch 41 t heeft geen wijziging ge bracht tn de 
hout11ng dat' nreDtging us o.msom-even 1n cle Je alJ Ma van mljn aall(.,w• 
baalde briet, dae de ocamun1at1sche strtmd ng niet sterk geaoeg ter 
eonterentte verte~rd1g4 -.s. -De voorsittft vu het L6Jl4el1Jk De
atuu.t-, P!"ot.Dr.w.r.~mthe1m, vermoedelijk niet o.rûrundig van de c·.l).l:t.
planrMtn tot vor.mh3 nur een oam1t4 om. 4e we%'basmhe4en. vu de Yerenl
ging over te nae!lt n~terkomende op een atscheidiag der oommudsten en 
4e met hen B7JI.Pflt:DJo.nrenclen, hee~ tfn" conterentie nog een 4r1nsond be• 
roop gedaan op Ir.t-tutsers en de "l.i.n1.al georilnteardft leëlen• cm de •on
held in de Te~ni.g!.ne te beWaren, maar de c.P.N. heett z1Clh h1el'door 
niet laten weerhouden haar plarmen uit te voeren. Reeds twee daeeA na 
de conrarentie heeft bet Dagelljks ll$8tuur· 4er o.r·.N. met een artU:el 
1n •:oe waarheid" een hlle aanval op de vereniging "Nederlen4-In4on.-... 
~daan en 1n het blad VlUl 6 December J.l. versruuten de in. e.taohritt . 
hierbij overgelegde tt()proep aan het Nederlandse Volk VlUl het~-COid" van 
Hulp aan I.ndc:mes!e». · · 

Uit de-e oproep bl1 jkt 1 dat het oPSeriohte Comi tf op ee11 br$de.re 
baeis agitatie wil voe-ren,..- dan a8.nvankel1jk blijkens m jn Toren'bedooliie 
briet in het Toornonon heèf't geler.n· Het o.omit\6 stelt z1oh immerol ten. 
doel: •alle m.ogeUJ!<:e hulp te ver enen aan de slaehtortera Yan .b.et e•
weld4a41g optreden tegen het vrijheidsstreven van bet Indonesische 
volk". Dit betrett dan niet alleen de. slachtoff'ers onder de zg. "Trij• 

L heidsstri jders" ·(ae J' .K. I.-ers) in de Republielc, maar ook de ala.,ot• 
te~ van "het . verEet iler bevolking tegen vreende overheersi.ng" 1n ~ 
door de lfederlude 't.y-oepen bezette gebieden 1n Indones1e. De l•en 
van het oamltd zijn allen c.P.N.-ers dan~wel ~lijk/gezinde lieden. 
. In het o.nder de oproep in "De Waarheid" e;estelde Aaschr1tt !~ ,al.G 
initiatiefnemer wec~vallen (uit het A.N.P.-be:rieht): "de heer VI~ StUl
ten, lid van de l.st~ Kamer' voor de c.P.ll.". Deze C.l).N.-er kan i~ta. t~ite 
als de eerste 1n1t!atietnenlfit" wordan ~UUtgemerkt althans heen h•t ~\'H$""""' 
t1j-secretar1a.at h<~:i:~ opdracht gegeven het comitl op te r1ohten. 

Aan Zijne Excellentie 
de Minister President, 
te 
t 8-G 'Ft A V E B !I A G E • 

HET ltûOFD VAR DE DIJm.ii!JI'i~, 
voor deze: · 
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!!DIII· jji\,lil lfEJARI !Oil• 
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B. . t s..Q.ravenhage • 14 December. 1948 • 

. :::::;1 comiW. ~ulp au InAo -~~GEiiofKTl Jt 
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Naar &ulle1M.ng van ,de noproep aan: het Nederlandse Volk" 
van het comité "Hulp aan Indones11u, voorkomende in het te 
tJwent verschijnende dasb1ed "P• Waarhei (i"' van V neeembe:r .. J .1., 
moge ik U uitnodigen m13 wel te willen. inlichten aoc&a t.e ' 
UWent-lets mocht bl11kan van 4• aot1viteit van d1t.oomit4, 1 

ae:r in het bijzonder in 41t verband van het te Uwent wonende 
cam1Ul1d Mr.Seenan H818Sah. · 

Aan de Heer 
Hoo1'deGIIIDlisaariis van Politie, 
te ·. 
• s.;..o :R A V E H R A G I• 

HB!L' HOOFD VAN Dl& DIDlm', 
voor deze: 

! 



Onderwerpt Oam.l t' Hulp aan Indonesi•. 
VIII. 'l'Z o4. . 

GE H :1 f 14. 

Haar aanleiding van de "Oprpep tuur het Nederlandse Volk" 
van het Oami:M "Hulp aan Indo!,lesie•, v~orkomende in het dag
blad "De ·waarheid" van 6 Deoeabe1"~ J .1. 1 heb ik de ee1" U tti t te 
nod1Ban mij zo mogeliJk wel te willen berichten ot 4• eerst$ 
ondertekenaar co Gin· '1'nll (Go G1en 'l!Jw&tt') • atndant te Vtrent·• 
a&Dgem.erkt l$.let worden als de voorzitter van het eaa1t4. ~t&l-
wi Jl ik- mede gaarne zou vernemen w:te . van 4e oaclertekena~s al.B 
secretaris tunae•rt. , -

Ho..-.1 ten overvloede JDOge ik bierbij aantekenen, 4a~ 
1k gaarne regelme.tig inlichtingen sou willen oatTaAgen oYer de 
act1 vi te i t van het oom! t4 • · · 

Aan de Heer -
Hootdcaumdssaris van Politie. 
t. 
.A M s 'f ' R D A •• 

:mrr~ liOOJ'D V AM DB DIENST • 
voor deze: . 

..J.G .~abben4am .. 

~ 



Na~ a~leiding van mijn rapport d.d. 25 November 1948 

inzake de Ver. "Nederland-Indonesië", doe ik U hierbij 

afschrift toekomen van een resolutie, welke aan diverse 

personen werd toegestuurd. 

Het bestuur van het Comité "Hulp aan Indonesië", reeds 

aan B.VIII bekend, werd gevormd door J.van Santen. 

-------------------------------
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Datum. ontvangst bericht: 17-12-148. 

letrou.baarheid berichtgevera betro~baar. 
Waarderuig bericht 1 betrouwbaar. 

. ';rt~:·-: . . 
~-

Volgno. 

·2 3 .. 0EC.1948 

ACD/ .rû.J:I..t 
- tevens bericht gezonden aan: H.c. A'dam. 

I.D. 's-Hage. 
I.D. R'dam. 

Medewerkende instanties: gene. 

- ~·· ''· 
Ondernomen a1t ez gene. Aandacht blijft hierop 

gevestigd. 

Naar aanleiding van het meningsverschil in de verenigiq 
t' Nederland-Indonesië tussen de communistisch en niet-co-u-· 
~~~ nistisch georienteerde leden van deze vereniging wordt ~' 

11'. volgende vernomen. · .,-
In de redevoering van Ir. RUTGERS, uitgesprokelt op de ·op 

'* 20 en 21 ·November 1948 door deze vereniging te .blersfoon _ 

I gehouden weekend-studie-conterentie - vide dezerzijds ......, 
slag No. 6671-28-'48 d.d. 27-11-'48 - moet het begin 1101'
den gezien van het ui tbreken van de daadwerkelijk! i Ritme .i 
~oeilijkheden in de vereniging Nederlärid-ïDaonesie. 
Hoewel dit meningsverschil .._. reeds voordien, d~ch toeD 
op minder scherpe wijze, in de boezem der vereniging &aD 
de dag was getreden, kwam de vorenbedoelde rede van Ir. 
RUTG3RS op deze conferentie volkomen onverwachts en zou 
deze niet alleen voor het bestuur, doch ook zelfs voor 
meerdere communistische leden een verrassing zijn geweest. 
Ondanks het feit, dat Ir. RUfGERS het deed voorkomen, , 
dat hij toen meer persoori11jk SP+ak, zou, naar w.rä verno-

1en, hij toen toch gebben gebaDdeld in opdracht van het 
.P.N.-bestuur, of althans na hierover voordien overleg •• 
ebben gepleegd met dit bestuur. Het c.P.N.-bestuur was 

n.l. toen van mening, dat in een vereniging, welke zich n:l.n 
wilde of durven uitspreken tegen het fascistische Hatta-be
wind, communisten niet op hun plaats waren; derhalve da~ 
van geen lià konden zijn. 
Mede werd in het geheel door het C.P.N.-bestuur een gerede 
aanleiding gevonden, om zich andermaal meer openlijk ~1*0 
de Hatta-regering te verklaren en wederom een protest te 
doen horen 1iegen de maatregelen, welke door d eze re~ing 
waren getroffen tegen de opstand te Madioen in het alse-
meen :tii de arrestatie van de leiders-in het bijzonde~ 

,..,Hiervoor zij verwezen naar het artikel+ "De vereiliging · 
\ Ned~rland-Indonesië op het dwaalspoor", O!>genomen :In he-t; 

~gbla-d "De Waarheid" (Amsterdamse editie) van. 23 Jrov•'ber . 948. . - -
Dit streven van het C.P.N.-bestuur had tot gevolg, dat ~~ 
~mj t6 "Hulp aan Indonesië" werd opgericht, o.Yer welk oold.'b• 

tvoerig medede!J.ng werd _gedaan in het dagblad "De W&81\-
heid" ·(Amsterdamse~ditie) v~ 6 December 1948~ . 

- ~ .. : 
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Naar aanleiding van deze actie zou door het landelijk be
stuur van Nederland-Indonesië een vergadering zijn gehouden, 
waarop 13 bestuursleden aanwezig zouden zijn geweest. (Niet 
bekend is, waar en wanneer deze vergadering werd _.gehouden • 

~ wie daarb~j tegenwoordig waren.) , . · 
~rf Op deze vergadering zouden uitvoerige besprekingen zijn ge-

. ,. >'~ houden over de reeds bierboven gestimuleerde critiek, zoals 
/ ')"deze zijde~ het C.P.N .-bestuur weF.d uitgeoefend op de. in 0.. 

· "( y •V" tober 1948J ~oor Nederland .Indonesie uitgegeven verklaring. • 
Na deze besprekingen werd besloten zich bij stemming uit ~è 

c -;<;~.,,. spreken v66r of tegen deze C.P.N.-critiek:, oftnel v&Sr or . 
1 j. v' · ' tegen herVerlenen van steun aan de slachtoffers (opstandelin-r .- ,.- l~n l;e Madioen) van de Hatta-terreur. " v" t :,.~ r v Hoe onwaarschijnlijk dit o.ok mag lijken, spá.rk het merendeel 

v der aanwezigen zich uit voor de C.P.N. cr.itiek (steun slach~ 
't~i fers der Hatta-terreur), derhalve tegen de in October 1948 

• door de vereniging uitgegeven verklaring. Dit terwijl meel.'-
( dere der !OOI·stemmers van mening zoude~ zijn geweest, dat doe• 

het negat~eve resultaat van de bes~rekingen der Nederlandse 

· alles behalve gelukkit; war.> gekozen. . 

\

In verband met deze uitspraak werd de vraag besproken, or 
./ de vereniging in haar huidige vorm nog wel reden van bestaan 

~ P.ad, welke· vraag bij stemming ontkennend werd beantwoord. 

i /7_ ""reneinde hierover een uitspraak te verkrijie~ werd beslot.n 
~ deZe vraag t§.!:... beQordelin~ aan de leden "f!!Or e lie en. · 

4-voorts werd vernomen;-aat övër dit älrës b~J re , wellt4 
jbinnenkort zal verschijnen, een uiteenzetting gegesen, 

welke op de te houden afdelingsvergaderingen al dienen ~e . 
worden besproken. Ha.dat dit zal zijn geschied! zal getracht 
worden, om in Januari 1949 een algemene lande ijke vergade-
ring te houden. . 
Op deze vergàdering zal men .tot een besluit moeten komen eye• 
het al of niet blijven bestaan van de vereniging, dan wel of 
de verenigingsvorm en daa:rmede het doel gewijzigd zal dienen 
te worden. 

Betr~ffende d~ samenstelling van het yomité "Hulp Aap Ipde
~ie" werà vernomen, dat de dë}Prin z~ tting hebbende peraonea, 

/ J ~waarvan de namen werden gepubl"ceerd in het dagblad "De llëar
f,.v{v heid" van 6 Decenber 1948, voordien met elkaar bieroTer r.en 
~ ruggespraa~ zouden hebben gehouden, zodat de versChillen • . 

functies nog niet 'ilerden verdeeld. Het zou in de b~oeliDC 
liggen, om in de loop v~ de week voor Kerstmis (19-25 Deca.
ber) voor het e~rst bijeen te koman. Naar werd vernomen zQu 
het niet de onmiddellijk~ bedoeling zijn van dit cqmité

1 
om 

een nieuwe verenig~nc: op te richten in de geest of vorm ván 
Nederland-Indonesie, doch meer om èen actie te voerin tegea 
de Hatta-regering en hi(3rdoor te trachten zoveel mogelijk te 
voorkomen, dat cow.muni:.:;tische leiders door deze Hatta-regering 
worden g~villlc;en genomen of ge~ouden en terechtgesteld •. Aan ; 
deze act~e zou dan voor de bu1 tem'terelà de schijn wordea ge-

~ geven, dat deze geheel buiten de C.P.N. om werd gevoerd. 

/ /_ ") )1•# ,... .. 

~j;l 
V<:>Orts ~rerd nor:; y~rnoTJen,. dat zijdens de C-.P.N. op de vereni
g~nes van Indones~ers de ".L.)erhimpoenan Indon9sia" een zeker. 
dwang zou worden·uitgeoe~end, om zich openlijk tegen Hatta ui~ 
te spreken" · 

·~ ~~ ~Ei-nd;:j--------------------·---0-.-.-.-,-.-.. :~ 

'~~~~y~ ··~ 
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Versl.ag van de emonstratieve. bij~enitim;~;··~;~.g~ ,door 
het Cemi t~ " Hulp aan Ind o.o..e.~, ge}lot:rden op ·.Voensdag 
12-1.:::-r4g,-·--te~ur,in de grote zaai-van.Bellevue, te 
.Amsterdam. · 
Deze bijeenkomst was aangekondigd o.a. in het tagblad ·" Dé 
wc.~arheid '' en toegankelijk op vertoon van een bewijs van 
toegang 6 f 0.25. · 
Tijde~s de toeloop tot deze vergadering werd voor het ge
bouw gecolporteerd met de tijdschriften " Eén'', " Vrede en 
Opbouw, u De Vrije Socialist 11 en " De Tribune". 

/
Aanwezig vvpren p.m.· 600 personen, ·waaronder een 20 tal In
donesiërs. Mili táiren, gekleed in uniform waren niet aan-

1wezig.1Zaalcapaciteit 1000 zit~laatsen. 

kt l])e leiding berustte bij; Willem Gerard KLINKENJ3EH_G, gebo
ren te Purmerend, 7-î2-'23, vvonende .Admiraal d.e Ruyterweg. 
547 te Amsterdàm. · 

)ct {sprekers:
1 

Joseph van SANTEN, geboren te Rotterdam,7-)-'08 
· · wonende Herengracht 28 te Amsterdam. 

Djajt. g PH.ATOMO, geboren. te Bagan Si 
).t~ 1 wonen e Van Bree straat 118 te 

À.\ Anna Aleida HEIJ1fEH, geboren te Emmen, 8-1- '09 
ejv P.il.lm&, wonende o.z.J:.chterburgwal 206 te 
.Ams terd c:m. 

1..I:e 20.30 uur werd deze bijeenkoq:~st doo:r Klinkenberg geopend. 
lifa een kort openingswoo1•d ·werd él oor he !;IJ. Van Santen ·ars spre
ker aangekondiga. 

1 Van _SAN1'EN. heette de a~nwez~~en .·-,,elkom, in het bijzonder 
oe Indones_+.sche kc;;r.aerao-en, cae a oor hun aanwezigheid ·te 
kennen gaven het werk van het. Comité op grote prijs te 
stellen. Hij gaf' oaarna een t.üteenzetting omtrent het doel 
van het Comit~. Ons streien zal zijn, aldus spreker, o~ 
het Nederlandse volk een juist beeld te geven wat er thans 
in Indonesië gebeurt. De voorlichting,dliie de Regering geeft, 
is bezijden de waarheid. Deze is verblindend voor het Ne
äerlv.ncise volk. 'ii'ij zullen, door het veelvuldig organise-
ren van openbare bijeenk6msten en het ~itgeven van brochures,: 
het Nederlandse volk op de hoogte brengen van de juiste 
toestand ·in Indonesië .1 J.)e eerstvolgende openbare verga de- . 
ring zal worden gehouden op 17-1-'49 in Krasnapolaky. 
Spreker noe.mde de Militaire actie in Indonesië niets anders-.. 
dan een m~sdaa6 aan de Indonesiërs .I Wat daar thans plaats 
vinät,is hetzelfde als wat in de bezettingstijd in Neder-
land gebeurde. · 
De Nederlandse Regering heeft zich, door het optreden.in 
Indonesië, geplaatst buiten de gemeenschap van de beschaaf
de wereld. Ik zeg met nadruk, aldus spreker" De lifederlandse 
Regering 11

• Het Ne<Jerlandse volk wil dit niet-en wij zullen 
niet rusten voordat dit Nederlandse volk is wakker gesc~ud 
en op de juiste wijze is voorgelicht. 

1 Spreker: :PRATOMO begon met ~et voorlezen van een 6 tal 
Blz .2 
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brieven van Nederlandse militairen, die thans deel.name:p.'aan 
ae militaire acti~ in Indoriesi~~ In deze brieven werd meld~ng 
gemaàkt van het.afbrand~n van dorpen doo:r Nederlandse mil~.:... 
tairen, het deedschieten van weerloze 'burgers, he"J; mishandelen 
en d oodlr..lluppe ~en Val). gevangen genomen Indones:t~rs, die aan 
een verb.oor waren onderworpen en niets wilden mededelen, enz. 
Dit. is,_aldus spreker, de zuivering van Gen.Sl?OORot Dit is 
de orde_;, en rustherstelling van de Nederlands$ Regering. 
aar wij willen,deze prde en r~st niet. Het verze~hiertegen 

zal ilJ. Indonesi~ steeds toenemen .• De laatste berichten wij.:..: -
zen hier al op. De Nederland se Reg:ering. zal niet in staat 
zijn äit te onderdrukken. Ja al zou d€l·Regering van alle Ne-' . 
erlanders, mil~tairen maken 1 ·dan zpu het nog onmog~lijk zijn. 

De Naderlandse Regering, aldus sprekerL verklaart dat de 
Mili tàire actie in IndoiiesHr ·thans is afgelopen en _dat er 
nu een zuiveringsactie plaats vindt. Voor ons,Indonesi~rs, 
staàt een zuiveringsactie gelijk met een Militaira actie. 
Wij eiseri: " Breng de Nederlandse soldaat naar huis terug, 
onmiddellijk". 

~· Hierna werd g~sproken door Mevr.ALMA• 
.J)eze spreekster begon met eên gedeelte voor te lezen uit de 
bekende radiorede van H.Mo de Koningin Wilhelmina, gehouden 
in December-1942. Geruime tijd besprak zij het gedeelte. waar 
H.M. sprak over het OVERLEG met Indi~, na de bevrijding. 
Hoever zijn wij thans, aldus spreekster,verwijderd van het 
ideaal, door H.:M •. ons voor ogen gesteld. Yat is er gekomen 
van het OVERLEG met Indonesië ? Spreekster gaf een uiteen
zetting over l>VElU,EG en 'ONDE.Rl!UNDELING. De Nederlandsé Re
gering heeft met Indones~3 onderhandeid maar às is geen 
verleg gepleegd. 

Spreekster èiteert hierna een artikel van de Heer.SCHEP8 
( :P.v.d.A.) _in.December 1948 inhet n Pa.rooln, opgenomen. 
Zij komt tot de conclusie dat, nu leidende personen van de 
PvdA dergelijke artikelen schrij~en, het wel droevig gestéld 
is me~ het democratisch socialisme. Vervolgens bespreekt zij 
de houding van vooraanstaande figuren van cte· PvdA, tijdens 
de gro-te meeting, gehouden in de markthallen te· Amsterdam, 
waar zij, bij een eventuele militaire actie in Indonesië, een 
algehele werkstaking in het uitzicht stelden. Maar wat ge
peurt er nu. Het zijn nu de. initiatiefnemers bij het gebeu
~en in Indonesië. Hier zien wij hoe de massa van de PvdA • 
. wordt misleid. 
Sp~eekster eindigde haar betoog met de woorden; " Geen ver
blihding meer van het Nederl,andse volk, ónmiddellijk de 
troepen naar huis". 
Dóor Van SANTEN werd nqg èen resolutie voorgelezen welke zal 

:-11 worden gezonden:naa:r,: de Nederi~.r:dse Regering en de Pers. · · 
~~(/In deze resola.t~e werd Ooa. gee1.st: · _ .. 

. t ~"~;" Vrijlatir1;g van de ge:tnternee:rden, onmiddellijke beëincHging 
/\f_~V r~,/ _,.Y va~ de mili. ta.ire acti. e_, terugtrekk. ing van de tree. pen en een 
f"rt ;r H·-f' Zt:ll. vere voor lieD: ~ing~•. _ · _ , . · 
' Y l" · Hl.ernä werd 15 m~nuten pauze gehouden en na de pauze_ werd 
if'p~v de. avond gevuld met het optreden va.n de dansgroep· "SINAR 

IN])OlJ~SIE''.J;re 23 uur werd de bijeenkomst gesloten. _ . 
• • • • • • ~ ••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••• - ••••• 

~1 verzon:en aan: IoJJ. lt.dam en l!áag. · 
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:__ e V E R .S ~ AG v~ ~~n (9penba(e V~~adering, !>eorganiseei d<lor/ 
,j::t·' . f de afde;L1pg :Amsterdam van(hettCom~te "Hulp· aan-Indon~~~~~J en 

: ft-'•' ' t~ e gehouden top Vrijdag .).1 Februari 19491 in de zaal van Cafe "De 
4 l "'' · "..Jsbreker", Weesperzijde 23-23a te Jup.sterdam. 

Deze vergadering was ·aa:q.gekondigd door midiiel van een adverten
tie in het dagblad "De Waarheid" van_9 Februari 1949. 
De vergaderzaal, waarin geen versiering of leuzen waren aange
bracht, had een (c-apaciteit van 150 zitplaatsen~ . 

Aanwezig wa;en[ongeveer 60 bezoekers, 'Wt:te-f'Van~im de helft b·e
stond uit jongens en meisjes tussen ,12 en 20 jaar :f De overigen 
waren een ongeveer gelijk aantal mannen en vrouwen. 
Er waren geen persbnen in militaire uniform aanwezig. 
In de zaal werd gecolporteerd met het blad "Een". 

·· fl {jegens afwezigheid van de voorzitter)der afdeling iunsterd~m van· 

rd.:'V""' l:!et comité weid de Vergadering te 20.30 uv;r!eopend dpor het . 
"JvV ~i~ MTN~J : ()kad~i@ see;evens onbekend) · 

._' .I~-,i 43Ef 1e ·aanwezJ.gen wefiom eft deelde ede, dat deze· verga-
~ dering bedoeld was als een demonstratie in het belang ven de in 

· ~ Nederland verblijvende IndonesH!rs. Hij wenste niet la.ng aan het 
~V/"lf-.11~ woord.\.t.blijven ·omdat er een uitgebreid programma afgewerkt moest i 

~... 'I · w9rden. Verschillende sprekers zullen het woord voeren -aldus 1 ·t••:
1 

Jf .. /~ ' de/ Voorzitter- en het Indonesisch Kunstgezelschap "Sinar Indo-/b f/'i"" "").: ·
1 

nesia-" zal het gesprole-en woerd afwisselen ruet muzie.k en dahs • 

. J r,d,. .. f P~){; Hij gaf daarna tJ.et woord aan1Go GI)].\f 'rJ'1'1.1\N {geboren te lVlalang, . 
U."' j/'ti{;'t· ~, {22 September 1920) ~sltd Vati îiéC Iäfllieiijk Comité "Hulp . · 
/3 -" -t"" aan Indonesiä") · . . 

f \ j.t!" Spreker Qichtte zich gelukkig, de aanwezigen "vrienden" te kun-
, · ,;·:<v~·· J tt···· 1 / nen noemen, ondanks l).et feit, dat in Indonesiä Nederlanders en 

r.. p;"' t (1.+ Indonesi§rs tegen elkaar. strijden] Hij weet, dat de. Nederlandse 
t,~· .Jkf-:·• · ,:·trl(J ~- arbeider vecht voor zijn bestaan en dus tegen .zijn "broodheer"; 
7;. ;r ]... v·iv··, ·'·' zo ook vecht d~ .IndonesH!r voor zijn vrijheid en dus ·tegen de 

y. hJ i!, .. tr· bezetter,. van ZJ.Jn land .[De Nederlandse arbeider en de Indone-
yv . t-:0 · ~P-. [si~r st~~n( dus) in deze~~de strijd en z~ll~n samen overvyinne:tb} 1 

~,(..; ~~· t'f:t~ ~ · "Uw strJ.Jd~ is onze strJ.Jd en onze striJd ~s de Uwe" zeJ. spre- i 
.'Y §; t 1 ker. De il;l deze vèrgadering aanwezige arbeiders zijn Amsterdamse! 
~~,. .t'![{. '!!_,. .. ~"arbeiders en dat is van veel betekenis.(Ënkele jaren geleden · 1 

I 
0 1) .; ·k fCr- gaven de Amsterdamse arbeiders in de maand li'ebruari het sein . 1 

l ...f':).}-tf ~r1~ tot het verzet tegen de ove.rheersers van Nederland. Het zal nu . 
c, .. · '1' "C- · de. t~a-J; v~ri die ~rbeiders moeten zij:r; om zich ~e verzetten tegeq 
.f,t,.•t'· ~ .,.,~~ · . de mJ.lJ. ta~re actJ.e der Nederlanders J.n · IndonesJ.ä. Evengoed als . · 
' .·.., .. 4 wij het afschuwelijk vonden, dat de Duitsers het Nederlandse 

zAè'e.- .:PJ"V v dorp Putten afbrandden, moeten wij in opstand léomen als wi·j . 
f\t."v. > p-6-'·fr;Jt', :*" t.hor~l!' dat in Indonesit5 op dezelfde wijze dorpen met de grond 

}v'. 1} IJ'/, v gelJ.Jk. worden gemaakt. . · 
1/t}.. tit.? . De'. Indonesi~rs vechten voor hun vrijheid en zij voelen zich ge- ' 

r:::;;f P" ~'~"J;f,-· , steund door de Chinese vrijheidsstrijders, ·die met een handvol 

~-ft:f .J/3~~~· I '·V(\ . ~7·/f! - V / \_, J4 / . . . 
. . 

' -

·'-
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mensen begonnen; thans ·e.en macht vormen van 250 m1J,.l1oen mensen. 

1

. 

Zo zal ook het gehele Indonesische volk ~ich geven aan de st~ijd 
voor de;vrijheid. ~1 ..]_ijkt op het ogenblik de situatie voor het · 
Indo;nesische volis: moe-ilijk, de.regering,-die vanuit zijn ver- . 
blijfplaàtf! in.de bergen van J"ava én Sumatra, deze strijd leidt,. 
zal niet· rust·en voorttat de laats-te vreemde soldaat met. ~ijn ge- . 
weer uit het land verdwenen is1J · · · · . j 

preker deed daarna een beroep op de- aanwezigen om steun. te ver- , 
. le1;1en aan de 7 Indonesische stud~nten, die hun N-ederlandse stu
diebeurs hebben teruggege.ven _omûat zij niet langer van dit bloed
geld willen st~deren. Men. kan Vragen, waarom.. hebben zij_ dat. niet 

·eerder gedaan. Spreker moest daarop antwoord~n, dat allerlei om.--
standighftdèn daarvan de oorzaak zijn, maar dat nu dè tijd gekoma 
is·; dat deze studenten (en er . zullen er nog vele volgen) v~ het 
Nederlandse geld geen gebruik meer willen maken!) - · . . · .. 

Ver~olgens verleende_de voorzi~ter het woord a~'u/m~vröuw PRATOMO: 
(Stilntje GRET, g~boren te SchJ.edam, ·i3.~- Ja.nuarJ. 1'920), die zich, 
speè aal r"I'ëliUte tot de aanwezige vrouwen.) ·· . . · . -
·zij wees op de offers·, die de Indonesische vrouwen en meisjes 
brengen wanneer zij hun mannen en verloofden afstaan voor de 
strijd voor de vrijheid. l)e Nederlandse vrouwen e:p. ~eis-jes. -heb·b 
dat ook gedaan gedurende ·de laatste wereldoorl-og en daarom weten. 
zij zo goed~ watd_it. betekent. Spreekster -wektl,de aanwezige vrou 
wèn op om hun mannen eh verl-oofden ervan te overtuigen, ·dat de 

- -Nederlanders in. Indonesi~ een onrechtvaardîge militaire actie 
voeren~ Zij no~digde de vrouwen uit,·zich ~P politiek·terrein 
eer te orJ.ente.ren en daarToe lid te wox-den .van de Ne-derlandse. 

vro'uwenbeweging ~ . - . ' -
Tenslotte onder-schreef zij de toespraak van de vorige' spreke:t" .en. 
wekte evenee~s op óm alle mogelij~e steun te verlenen aan de.iJ4.. 
Nederland verbliJvende Indonesische kameraden. - ·· ·. . __ .· 

- - ~ . 
~~ ' . ~ ... -· 

Hierna speelde de Indonesische kunstgreep. "Sinar Indonesia" -vier 
Indonesische liederen, hoofzàkelijk gewijd aan de _strijd voor_à.e 
v,rijheid, en voerde een hunner een z.g. !'rijstdans" uit.;· , · 

- · .. adat, 20 · ~fnuten was. gepauzeer~de secretaris . vAA~ ·h~~ · · '] 
I comité, WJ.llem Gerard KLINKENBERG i (ge_ boren t~ f._ll;~Ell'end, 7. _DeceiD;~ 

'6er 192$) de vergadering to!Uen 1ï j deed di1(:äan e ·hand van_ het1 
.kortgeleden, d·oor Jac .DE KAT geschreven boekje nne Indonesische 
Tragedie". . · _ Ot/. ' 
preker ha~. in d~1; boeJ;je -versch;~lende uitspra~_en van DE KAT, j 

de b.elangrJ.Jke fJ.guur ~n de Part~J van de Arbeid, gevonden, die · 
in de kring van het comité reeds lang bekend waren en ·di-e hij na~.
graag._pan de vergadering wilde mededelen. . . . .. 
DE XA"T. sehrijft bijvoorbeeld; dat de politiek van· de Nederla_nds~

. ..:l'egering in de periode· tussen de eerste en de twe'de militaire . 
- actie hoofdzakelijk heeft bestaan uit kibbelarijen tuesen· de ·. 

Katholieken en de mannen van dè' P.v.d.A.(Î)e Katholieken wil<len ·~ ná de eerste miJ.itaire actie weer maar spoe'dig beginnen met ·a·e-n. 
tweede omdat dit in het. belang zou zijn van de ':vrijheid e:p. d~ ;- . 
rust .van het Indonesische volk.DRE-ES wilde echter·p.og.wat w~en-
-ten en wilde liever wat voorzic_htig zijn·. Het ging om 'het her•';: 
stel ·van Ind-ones i~- en e~ mocht niet ov:erhaast worden .gehandeld)_ 

e.t herstel van Indonesiä betekent bi-j velen echter 
1
het herstai, 

van de koloniàl:e toestanden. Men wil het jaar 1938 .terug toen a:r1 u~ t Indon-~si~ .w~nstèn naar ons. land_ kwam~n van. hor:derden ml~l~ -.J 
oenen. WiJ ZJ.Jn echter van menJ.ng,_ dat d~t land·nJ.et ;moet'wo.rdelii 

' 
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leeggehaald, maar dat dè gemaakte winsten er :moeten blijven in. 
het belang van de daar wonende mensen. , 
Spreker riep daarom op om net werk van het comité te steunen. 
Dit kan· door middel Yan ge,ld, het verlenen van onderdak· aan de 
Indonesische vrienden, het maken van prop·aganda in. 8lle kringen 
waar wiJ komen en h~t··~~,lpen v:erspreiden van lectuur.', 
Spreker deelde mede, :dat na afloop der vergadering gelegenheid 
zou worden gegeven om te tekenen op steunliJsten en om zich op
te-· geven voor aclïieve a,rbèid voor het èomi te·. Binnenkort zullen 
er voorlichtende.oursussenword.en georganiseerd en hij hoopt, 
dat vele geestverwanten deze ~ullen volgen. · 

' 
·Na aen luid applaus. door de aanwezigen, dankte de voorzitter 
··allen voor de verleénde medewerking en sloot te 22~15"uur·de. 
~ergadering. 0 • 

rEr .waren slechts. enkelen, die op vorengenoemde lijsten tekenden 
L.. o~ ~ich al~ med~-werker opgave~ 4 Einde. 

Tevens verzop.den aan: H~c. A.' dam. 
r~n. R' dam. 
I.D .. Haag. -. 
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Deze vergadering was aangekondigd in De Waarheid van 19 
Februari 1949. Toegangsprijs f.0.25. - . 

~
angekondig.d was, dat verschillende sprekèrs het woord zou

den voeren, waaronder_ enige Indonesi~rs. 
~ Ook het Indonesisch kunstgezelschap ''Sinar Indonesia" zou 

· de avond komen opluisteren met muziek en dans. 

J
Capaoiteit van de zaal: 120 zitpleet~en. 
Aanwezig waren ongeveer 46 • p~ersonen, mannen zowel als vrou
wen~ennelijk behorend~ to~ de arbeidersstand. Opvallend 
was, dat de meesten ouder waren dan 40 jaar. ~ waren zeer 
weinig jongeren. 
Personen gekleed in militair uniform waren niet aanwezig. 

\

Versoh:Jd2:ende p~~onen _droegen het p~rtij-!!!_signe v~ de 
C.P.N. · --- · · · ·· 
Dé"Zaal was niet versierd. · · 
Voor de aanvang van de vergadering ging een conducteur der 
gemeente tram rond met een stetmlij st ·voor de stakende werk-
sters. · 

Te 20. 30v"Ópenàe een onbekend gebleven persoon de vergadering. 
Hij heètte allen harteliJk welkoÏil'ën zei het te betreuren, 
dat de opkomst niet zodanig was, als het bestuur zich had 
voorgesteld. Er waren echter verschillende omstandigheden,. 
die hiertoe hadden "mee"gewerkt. VersohUlende andere orga
nisaties hadden eveneens voor deze avond biJeenkomsten ge-
organiseerd. 
Voorts moest hij tot zijn groot leedwezen meedelen, dat ~r 
In~oANsia nm kon optreden' omd~~- ,!let~_mBM~-~.~;:s:den V20r 
he J"V, dat in""'tt&t. Rö"öth~Jlnh!!fS,, alhiêr, vanavonèi ~e dag 
der Rolê>nialëJetïgij" vierde. - - - - - · = 
I'it zou Gcliter m a:e töekomst niet meer v66rkomen. 

·
1
Hij kondigde verder aan, da_ .t _eerst een Indonesische x;riend, 
RASONO, zou spreken. (RASONO Raden Mas, geboren te ~rakarta 
!e J~i 1913, wonende Ledewijk Beistotstraat 2-I,· alhier). ' 
Daarna zou een der aanwezigen een ]2iano-voordr13cht houden, 

!.waarna de voorzitter van het Comît~ Joop van SANT.I!N (Joseph 
van SANTEN, geboren te Rotterdam, 7 Maart l9Ö8 ) een betoog 
zou houden. · · 
Na afloop hiervan zou nQg een tombola gehouden worden. Hier-
voor wa~en een 7 tal prijzen besohDd\aar. · _ 

-J ~sprak gedurende ongeveer 20 minuten. Hij sprak' zeer 
/~k en .zonder overtuiging. . 

.:: •. I 

,~ ., 
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,~eze vergodering w~s gehouden mede naar aanleiding. van_ het 
èit, dat 17 Indonesische studenten hun studieb~ur~en heb-

bèn geweigerd• · . 
De Malina-beurzen waren door de Nederlands. Indische rege

'ring iri 1946 ingèsteld, om studenten uit de Malino-staten, 
de door de ware nationalisten genoemde ,"marionetten-staten" 
in staat te stellen in Nederland te studeren. Zij werden 
echter verplicht om na de· voltooiing van hun studie gedu
rende 15 jaar in dienst der Nederlands Indische regering . 
te werllim.. Dit in tegenstelling met de studenten in Neder
land, die studeren van een z.g. rijksbeurs. Deze behoeven 
slechts na hun studie het cellege-geld terug te betalen, 
verdeeld over een aantal jaren. 

'

Hij becritiseerde de houding van de regering, die tracht 
- verdeeldheid onder het Indonesiscge volk te brengen. 

\

Hij zeim dat er mo,m.enteel 2 stromingen in de Nederlandse 
regering waren· te onderkennen n.l. 1 die het kolonialisme 
van voor 1940 wil herstellen en 2 die met het kolonia]5.me 
wii breken. In verband hiermede memoreerde hij het aftreden -
van ~tlnister SASSEN. 
Hij oefende critiek uit op de verschillende Indonesische. 
staatsliö"örden ·o.a. op Sultan Hamid II, Dr. Mansjür, Suka
wati, die in feite niet ~e vrijheid van het Indonesische vok 
wil~. Zij allen zijn voormaldge bestuursambtenaren. 
Het verheugde hem, dat het meest progressieve deel der 
Nederlandse bevolking ·zich solidair toonde met de~Indonesi
ers. 
Het was voor de Indonesische studenten ntl onmogelijk ge
worden, om nog langer in een vijandig land te blijven • 

... b'Hierna volgde piano-spel. 
)(y~e ongeveer 21.10 uur begon Joo.g van SAN'l'liN zijn speech41 
~IHij begon met het voorlezen vafi een citäht uit '~ax Have~ 

laar" van Mul tatuli, waarin deze van Batavus Droogstoppel 
zegt, dat hij behept is met gemene geldzucht en godslaster
lijke femelarij. Er zijn tegenwoordig nog massa's Droog-

. stoppels. Het zijn de socialisten, die geen socialist en zijn, 
het zijn de democraten, die geen Ckiemocraten zijn, het zijn 
de christenen, die geen christenen zijn, het zijn zelfs de 
anti-kolonialen; die geen anti-kolonialen zijn. · 

wEr zijn 2 imperialistische machten, die om Indonesi~ vech
~_ten, n.l. Amerika en Nederland. 

Op Banka en Billi ton hebben de ~erikanen de gehele tin ... 
. produotie in handen. Ook de rubber-cultuur staat onder Amer i-· 
kaanse macht. (Woodrich Company) · · 

· Maar ook in Nederland zijn er, die het kolonialisme willen : · 
herstel.len. Het is WELTER, de z.g. Rijkseenheidbeweging van · 
SCHOUTl!N enz. ·Zij zijn de politieke chanteurs. Zij menen, 
dat Nederland rustig de Veiligheidsraad en zelfs Amerika 
moet trotseren, omdat men toch. geen maatregelen durft nemen 
tegeh Nederland i.v.m. een dan optredende verzwakking van · 
de Westerse Uhie. 
Na ·de aèti·e in Indonesië in December van het vorig jaar 
.zijn de aandelen .sterk gestegen. 
Toch is Ned~rland in feiile volkomen af'hankelijk van .Amerika. · 
V~n SANT.EN-~sprak voorts He door Minister ~RSEVEEN ge- ~ 
u1.te verklar~g, waarin deze zeide, dat het woord ttabandon
neren" niet in zijn woordenboek voorkomil. 



I 

No.ö882 E-1-'49. - 3.-

Ook Hitler zei, dat hij nooit zou cap i tuleren en wel op 
een moment, da-t zijn rijk ineen d reigd~ te storten. 

l 
Hij -(van SAJ.~T.F.N) . vergeleek. de methoden van het Nederlandse 
leger in Indonesi~ met die van de Duitsers gedurende de 
bezètting. De Nederlanders blijken goede leerling~ te zijn 

· geweest. Zij passen dezelfde gruwelen toe. Iedere JOngen 
wordt een prooi van demoralisatie. Fil. stra~s wordt heel 
dat verworden leger op onze maatschappij los gelaten. 
Hierna had hij.het nog over het als een dief in de nacht 
aanvallen van de republiek en dat d.e Nederlanders absoluut 
niet bij machte zouden zijn, om het Indonesische volk te 
overwèldigen. De grote steden_ en de administ~atieve centra 
hadden zij wel bezet, doch het zijn enclaves. Water en voed-

i
-sel moet door lucht. worden aangevoerd. De Indonesi~r-s zijn 
uitermate geschikt om een guerilla te voeren, het bergter
rein is ontoegankelijk voor de Nederlandse militairen. 
Typisch was ook, volgens van SANT.:EN, dEtt het te Samerang 
verschijnende blad "Sin Min" d• d. 14-1-• 49 schreef, dat het 
nog niet bekend was, welke houding de Sultan van Djokja zou 
innemen. Maar de vorige week schreef een Engels blad ''New 
Statas end Nations" (.?), dat zelfs deze Sultan (feodalist) 

ich bij de guerilla-strijders had aangesloten. 
t slot toonde hij aan, waarGm.· de Indonesische studEnten 

iet langer in een hun vijandig land konden blijven. Hij 
iep op tot morele en materiële steun. Hij deed ook een 

ep op de aanwezigen om zich als medewerker voor het 
t~ opLte geven. aet Comi~~ k~geen leden, alleen mede-

~~~·~~""~·/ÜP Maandag 2S Februari zou er in Krasnápolsky een 
ersvergadering worden gehouden, waar Dr ~SHQE b 

ge-boren te Semarapg, 18 .Augustus 1902 ) beÏanb'ffie &gen 
zou zeggen over zijn ervaringen opgedaan tijdens zijn ver-=. 
blijf in de republiekk 
Yoorts zou er van 13 tot 19 Maart a s 

eor • eze zou groo s worden 
den, 24 jaar geleden, van Dr. Sun Yat 
dacht. ~ekende internationale .figuren uit Pariis en··Londen 
en afkomstig uit Vietnamm, Malakka en.China zouden aan ttet 
oord voeren. Er zöu ook een "9;entoonstem.ng aan worden ver-

bonden. · 
ij riep allen op, ook de vergadering op 4 Maartla. s. in Bel

levue bij te wonen. 
Hetoe Loog van van S.Al'J"Tl!N was te 22.10 uur beeindigd. 

Hierna werd een tombola gehouden. Tijdens het verkopen van 
de 250 lootjes werd er gecolporteerd met foto's van Indone- ~ 
si~, met het blad "Vrede en Opbouw" van de Nederlandse VroWft 
wenbeweging. Tevens.werd ieder der aanwezigen bewerkt, om 
zich als medewerker van het comit~ op te geven. Van SAN'f.EN 
deed hieraan ook intensief mede. 
De eerste prijs van de tombola was een boek van Ir •. RUTGERS 
over IndonesiM. Dit boek zou aan de prijswinnaar thuis wor
den toegezonden~ Winnaar van d!!_Roek werd/7 De overige prij-

/ zen bestonden u~t : êen stel Boekensteunen, doosjes zakdoeke~ fh een :t'otolijst, een spel ka>1rten en een Frans woordenboekje. 

-f ;- Christiaan van PETTJJN, geboren te &arlmii-·r., 15-9-'90, 
· ~- wonende §iofw~jks€raat 59-II te Amsterdam. 

' 
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Na_de uitreiking van de prijzen sloot de voorzitter de 
vergader~g. Allen keerden-rustig huiswaarts. Er werden 
geen wank1anken vernomen • 

..0 merkin • 
pgèva lenis; dat.van SANTEN openlijk-genoemd werd als 
oorzitter van het Oomit~ Hulp aan Indonesi~. TOt nu toe 

sprak hij :eeeds enige malen voor voornoemd- ·oomit~, liooll 
immer was er melding van gema~tkt, dat hij daarin een 

bestuuraftmotie bekleedde. Einde. 

' 

-------------------------------------------------~~--------Tfvens verzonden aan: 

M.\,~ 

.. 

B.M. A'dani. 
H.c. -A' dam. 
I.D. 's-Hage. 
I.D. R'-dam. 

Ne Öe 

,- ___,_ 
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oircll.J.aires te doen toekomen van de C.P'.N. " De Waar• 
heid ", welke aan een bestuurslid van à.e plaatselijke. 
afdeling dier partij alhier werden toegezo.nden .. " 

___ .. ._ ... ______ _._ 

,/ I 
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Dticeml:>er 1948 een telegram van het Co · té 
..... ~illl'e:blte:rd_ .gericht was tot de voorzitter • n de 

,dit têle~gram lluidde: · 
· Raad__.4- I ardementen 

aan op ~eL.staakt ihet vuren in 
~yvrijláting vrijheidsstrijders." 

im;tëlpnlj.jj,g,-:Y1l~7·- de inihoud van het telegram. 
m•ed~~e!lmcog worden gedaan aan 

~~.::JLUU.IL 4()944, postgiro 38347-8, 
&r''tmnL-lVl~oes, :a~~en~(tächt 28, Amsterda:m..C. 

Adres 

<···' 
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C.P,N.(De Waarheid), 

Distr. den Haag. 
Prinsegracht 60, 

, H u 3 J am1a.ri ~011 • a en _ .a a o ~ _ ""'" 

I . \ 

W.JL: 

Hierbij zenden we j,e . .e . petJ:b.:LÓnnementsformulier voor de 
actie V'ari het Oomi té HHu. ··. ·.aan Indonesië;'. 

]}e bedoeling is, dat, we ~~-s wenden tot kunstenaars en intel
lec~n ep. hen verzoeke "' of- zij hun naam ook willen geven 

_ ___..,..--·voor dit Comité. · 

.,..~ Tot de ini-Gia·ciefnemers va. hèt comi tê behoren o.a. 

Go Grn Tjlan, Mr f. ê. Hams al , Dr. J:(wee Tien Lan, Dr. Prat om~, 
Soen1to, rQ S.J. J.-{utgers, Dr. J.H. van Santen- Moes, 
W .H. J{linkenburg. ·· 

In aanmerking komen.dus Hoo 1eeraren 7 leeraren, artsen, 
juristen 1 musici~ schilders 1 :~ beeldhouwers~ archi teeten, 
schrijvers enz. . ~ 

i 

Tevens verzoeken we jullie ~ een apart l~jstje de namen 
duidelijk leesbaar. over te ti. en alsmede een aantekening 
wat de ondertekenaar is, bij". Hoogleeraar, arts, enz. 
Deze lijst moet uiterlijk a. '• Zaterdag weer in ons bezit 
zijn~ aangezien het voorlop · comité a 9 s c Maandag vergadert. 

Wij verwachten van je dat j .:·dit voor jouw bij uitstek ge-
. schikte werk accuraat ~ult itvoeren en ons uiterlijk v. 

a.s. Zaterdag de resultaten 3ult doen toekomen .. 

Met kam. groete~, 
Waarheid) Dis,??. den 

//7:~--·~ 
-~~ 

__ ".,..~------

Haag, 

I 

: I 
'/!:_~ 
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Betr.Bijeenkomst medewerkers 

Comi te' Hulp aan Indonesie. 

I GEHEIM I 
q~b 
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Op Maandag 28 Februari 1949,te'20 uur wera in een der klellfe 
zaaltjes v~n "Krasnapolsky" ,.Amsterdam, een bijeenkoma~ ~ehou-
den van medewerkers van hE;}t Comi t~ "Hulp aan Indones~e , waar- _ -
aan door. i pe,.onen werd deelgenomen, Onder_ hen bevonden zich ~i 

_,#.' 10 Indone ers aaronder de reeds bekende Charles H.AM{:~ ~~ 
'/... t Van het bestuur waren éanwezig het Eerste Kamerlid- Va SANTJ!N _ · 
xt en Wim KLINKJ:iNBERG. ( Beîden bekend. ) 

à enige woorden, van welkom door Van SANTl!N, werd_ het woord w r-
~- leen-d aan Dr. o.H.Ll!NSHOEK,neuroohirtfg te .Amsterdam, (bekend), 

die zou spreken over zijn per-soonlijke ervaringen in de Re
publiek Indonesia. 
In een op stuntelige wijze voorgedragen causerie gaf deze e~ 
reeks indrukken die hij gedurende zijn verblijf in Indooesie 
tllssen April 1947 en April 1948 had opgedaan. -
Hij was van meri1ng,dat om de tegenwoordige gang van zaken al
daar goed te begijpe~ ,kennis van de historie van Indonesië _
noodzakelijk was.Want wat thans gesahiedde,was een· gevolg van 
de 350 jarige koloniale overheersing. 
Reéds voor de oorlog ontw~ke~de zich het Indonesische natio
nalisme.Dat dit voornamelijk tot uiting kwam onder de Indisohe 
artsen was niets verwonderlijks. Immers het beroep van arts 
was een van de weinige beroepen die voor de Indonesiers open-
stonden. · 
Gedurende de bezetting_door Japan heett het nationalisme een 
krachtige ~toot voorwaarts gekregen.Onder het mom van samen
werking met de bezetter is er de gelegenh•eid geweest en benut 
om het nationalisme te verspreiden,het meer vor.m te geven en 
verschillende wensen vervuld te krijgen. 
Het scheppen -van de Republiek Indonesië,hoewel ook door Japan 
gewenst,mocht niet gezien worden als een Japans meaksel,maàr 
as zuiver een uitvloeisel van het· nationalismeo · 

SB:öEK was van mening dat figuren als HATTA en SOE.i\RNO 1n 
de,geschiedenis van Indonesië terecht zouden worden·vereerd 
als in Nederland Prins Willam van _Oranje. 
Ook moest men niet vergeten,dat de aspiraties van de Republiek 
niet/alleen in de Republiek leefd~ meer evenzeer aanwezig waren 
onder de -federalisten.Ook onder de Indo-Europeanen was een 
sterke stroming voor de Republiek.Tevergeefs had de Nederlandse 
regering getracht de tegenstellingen tegen elkaar uit te spfelen · 
en in de kringen van federalisten en republikeinen had men zich 
hierme~le kostelijk geamuseerd. _ • 
De enigen die achter de Nederlm dse regering aanliepen waren 
Dr.MANSOER en Sultan HAM;J:D.En die deden het omdat zij niemand 
anders hadden om achteraan te lopen. · . 
Over de Chinezen wilde LENSHOEK liever niet sprekan.Het was 
waar dat er vooral in de omgeving van de demarcatielijn "nog al 
wat" Chinezen gedood-waren.Maar die hadden dan ook hun verdiendie 
loon gekregen,zelfs naar de mening van de Nederlandse autè;>ri
teiten. 
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,, 
Wat er nu nog aan Nederlandse ge_zagsdragers in Indonesie .aan_... _ 
wazig was, behoorde .naar de mening Ym: Ll!N-SHOEK tot -de oude gar-. 

_ de van koldnialen.De bla4en in Bátav~a waren zo conservatief 
. dat he't meest afs-chuwelijke rea~tio.d'aire blad· in ~eder.L~d .er 

- nog vooruitstrevend bij w~s. ,, _ . _ _ . _ 
Ä Ge.d\Jrende zijn v~rblijf in Ind<?nesi~ haçl _LlN SH.O»C ook Mn week 
7 in de Republiek _doorgebrao-ht•H~j was j_n Djooja en. Solo • geweest 
, en had· ook veel in de omgeving op het lE3Ild gereisdo 
_ Opvallend was geW:eest dat van de zijde iran de Rep_ubliek geen -

_ hinderpa+en in de weg waren ge,legd en vrijwel geen tormali te i ... 
teri vervuld móesten :worden, terwijl_ van Nederlandse zijde _a~les -
gedaan werd om het b.ezoek te verhinderen. Trouwens,het ·am_bteli,jke 
apparaat- in Bètavia was zo_ uitgebréid ·en zo omslaohtig"dat men, 
wilde m,en naar Nederland terugkeren,e~rst veert~en degeq_verlof 
moest nemen om alle bureattx: en insten ti~s af te lopen vóf):r een _ 
en ander in orde was. , · ·-
Voor de toestand in dE:r Republiek had spreker niets dan -lof •· _ 
De voedingàtóestt:lnd was. zeer gunstig. Zelfs in vöormalige minus-
ge-pieden .als de o:mgeving van Bodjonegoro,waar voor de o.orlo.g 

. ch;r.onisèh honge~oede_em (voe4ingsoede_em noemde dé Nederlends·e 
regering.dit)_heerste,was nu ·van ondervoeding geen :sprake. 
Ondervoedin.g ~am niet-voor,. . . . 

"· Oqk d:e ~ezondheiçtstoestand was heel goed.J~pidemieél!_ waren er_ 
niet geweest en het-door Indische artsen opgerichte Instituut 
Pasté_ur ve.ri'ichtte ·wonderen. _ , _ 
De textielpositie was precairoDit was de schuld van de Ned-er_. 
l~dse regering--die voor de oorlog ninnne+. iets gedaan had aan 
de eigen voorziening met :te.xtiel,maar gemaakt had dat de 
oevolking steeds ~angewezef} wàs geweest op Japanse te:!Çtiel. 

ID~ ve. iligheid .li.et ni~ts té. we_nsen ove .. · r.Nergen. s had ~SHOEK 
zj,oh"ook 'a-avonds en 's-nachts,zo veilig gevoeld als 'in -d~ 

. Repu15liek/Dat ·er .. een ha a'!:! tegen de blanken in het algem,eeri -~n 
de Ned~rlanders in het bijzpnder zou bestaan"ontkende LJNSROE 

· j:Jertinent •. Jle mensen waren overal vriendelijk en behuJ.pzaam,. 

I
.Al_ met al kwam hij tot ·q.e slot.söm dat er in de ·Repub:J_iek 'Veel 

.

en constructiet wërk werd ge.daan en dat -'de Jtep-Upli.ek Indohesia 
terecht gezien moest worden als de kstàlysator van het Indone-
sische nationali~e. _ . --

"De gr<botste zond,e is· .de leugen",zeid.e Van SANT.BN 1n zijn dank-: 
.-,woord aan Dr.L:BNSHOEK.En·hij w,as blij date in de golf ven · 
leugens die_ ons ten aa~zien van de Republiek onispoelt,er th~s . 
iemand-gekomen was die _uit ~igen ervaring en,uit eigen aan
scJ;louwing- _iets anders en beters kort ·mededelen en die op_ deze 
wijze de we;r:-kzaamheict van, het comité,- strijd tegen de leugen ,. 
zo. kraQht:!.,g kon ondersteunen! r _- - . 

- - . 

Na de pauze kwamen de t?ekomstplannen van het Comité ter· aprale • · 
Hieruit ble~k dat men het plat]. heeft om van I3 tot 18 Maart 1949 
een _.Aziatische week 'te organiseren.Hiertoe zal op 13 Maart 19:4·9 
e(i!n ·sun Yat. Sen he:r.denining plaats vinden in "Krasnapol.sky" 
en· een tenB<bQnt;~telli.Iig worden gehouden in ".Bell.evu~"• 

·--. 

- - ' --

. ( 
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Voorts heeft het comité het plan om het artikel in de Groene 
.Amst·.erdannner van -26 Februari 1949:"Een officier schrijft uit 
.Djokja aan zijn vrienden.Vin een brochure te verwerken, en deze 

I brochur.e in een millioen exemplaren te verspreiden. 
De kos.ten hiervan - F.l5.000,-- - moeten door de verschillende 

1 verenigingen worden opgebracht. 

Te 23 uur ging de bijeenkomst uiteen. 
--~--------------------~-----~----~-----~------------------Tevens verzonden aan I.D.Rotterdam en I.D.den Haag. 
J~.\~~ 

K'!'-6o 

' . 
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Voor ································1334············································ Naam ...................... Comita ... .Hulp ... Indo.nt.ai• ........................................................... . 

Origineel in ........... JÄ~t .............................................................. Naam .... VUI.ütt .. DID ............ ., ... rlïiïi.lilïl~ ........................................... .. 

Volgnr ................................. Ag.nr .................................... Aard van het stuk .............................................................................................................................. .. 

............................................................................................. Mz . ......... , ................. Jii;.li .................................................... ...................... Datum .......... ..,.Ï_. ............... .. 
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VlmSLAG va ea wijkbijeekoa.et • open'Har .,.. op D1Dsdas, 1 liaan lM~ 
in een toneelsaàl Ya M ÇB&lW "NinwanclamMr:bala" aan de Adelaarnes 
te Amaterde.Jirltoorcl, belegd door het "'omi:\& Blll.p aan ID4oneailr"• 

Aankondiging ve deze bijeenkomst was paobied in het clagbla4 "De Waar
heid" van 19 :rebruari lMt. Veraleringen ot leuzen waren in ie saal, 
welke ec oapaoite11; lleett 'Y8J1 QD8eveer 800 zitplaa-.sen, DlR aamrezls, -De t.oesansspri 3• bedroes 15 eent pe:r persoon. · 

T08Jl. de bije.:lkOJII8t te CJJII8t:reeks 20.15 UU1' Wl'd. seopead ioor Willem 
Ge:ral'd. ltt.INlCINBEBG• geboren 'I December 1923 te Purmlrend, wèmende te 
~terdala, bleek, dat onpveer .i.i.)ezoeltere het "t'1"1j slechte weer bacldaa 
setrotseerd, om 'Y8D hun beJ.ansstellins blijk te geven. Dit wa:rea hoot4-
zak:elijk tot de aneiclersltlaase behorende persOBen, ae4eeltelijk 'Yl"ij 
jeu&ti&ent oader wie 0Jl8e'Yeer een de:Ne gedeel-.e vrouweJL 8a Misjes, 
Op een later uur 'Y8D de avODCl werd het duidelijk, da' vooral de jo:aseren 
blijkbaar •1"4m geko.n, ODl de Indcm.eslsclle mms-.groep "SINAR INDCBESIA", 
welke volgens aankOBdigl.q aedewerking zou verleD.eD, te ausohomren, 

In zijn openi:Dgnoor\l kondigde spreker W,G, DiDlcenbers,voornoelllll, aan, 
K I cbtt eerst het woorl zou wo:r4en sevoe:rd door de ID4onesilr:.-îi!!fillli!l 

(geboren 14: SeJ"ellliber 1982 te PadaDa)• die, llcMnrel er 
Indemeslira •er bereid sevODden worden oa voor Nederlal14era te spreken, 

-VOor deze avond de tooht vauit het hog4t Noordan van ons l8IMl had CIDder
llOJIBD• • een ldteenzettiua over het terugeven der studiebeurzen door 
een aantal hier te l&Dde atude1'8Dde In4oneai1tra :aaar aanleiding vu de 
tweede politionele aotie te seven, 

\ ....\ VerTolsens zoa de via de radio bekende ROBER'f SCBIIB (geboren 13 No'Yellber 
A' 1915 te Lisse), die daartoe uit Bilversua _. seka.n, ea deolamatie 

gevea OYer "De toeapraak van :llll.tatuli als aaeisten.__JJeaident tot de 
dienstbo~da "fUl Lebàk" uit de "JIIx Bavel.aar"• 
Tenslotte kemeliade spreker aan, dat de kunnsroep "Sinar I:aclcmesla" Jlo)
sel1Dg verld.Dd.ercl was, deze avcmd •t-DlllZiek, zans en daD& op te luiste-
ren• 

voomoemd, hierna het woord nemende, trachtte hieru. de 
u."""'".'"'"·Ja; te maken, hoe een aantal hier te lande studerende 

Indonesilrs,_!~~~S!~al_, wier studiekosten en leYeDaa.aderhoud ge~l 
door de Nederlancls-Indoaaaisohe RegeriDg worden betaald, er toe sakomen 
was, :mm studie stop te settea ea -.e welseren 'Y8D diezeltde reserins1 
welke de tweede politionele actie tesen bet Indonesische volk ontketende• 
te profiteren. door gelden als zoseaaallde "lllliBo-studlel»eurzan" te 
aoceJ"eren. Spreker, die de Nederlanjlse taal blijkbaar moeilijk beheerst, 
had gedurende zijn betoog dikwijls aoeite, zioh iD juls-.e bewoorünaen 
te uiten. Hij greep terus in de geschiedenis naar de tijd wm :r.P.OOCl 
bij vestisin8 vaà llet N~erlandae gezas op 1ava1 de .Atjeb-oorlO(IJ de 9 
oorlogen op J'a-.a en Suatra omstreeks de jaren 1923-1915-. a'iäî)ie .. _ 
over naar de tijd 'Y8J1 de ftstiglng der Republiek Indoneaia nà 1945. · 
Op allerlei slinkse :manieren was Tol&eas spreker steeds weer getracht, 
he" koloniale sezag in Iadonesil te herstell~ Steeds weer heette het 

'Wi 
dat ft.t."" 
~;!~~' 
b-P#'t~ 
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da' a.n de orde wilde-heratellen an cle Indoaesilra vrijheid wilde 
ltreqea, :maar Uiteindelijk :badclen alle. pogingen. TU de zijde T8D de 
NederlaD4ae RegeriDg en haar Tertegemroortige:re bij de versol1111Gde 
ocmter&Dtiea geen aJLder dc»l• clan 4e r1jlDle11118Jl '9Ul IB4oneail ta ltehoeTe 
vu. eea kleiBe poep kapitalisten weer ongenood te kanen exploitereD.. 
Spreker zeide' da'b:de methoden~ welke de N~erlandae Regeriq ltij de 
beide ~litiaaele acties 1D lndoaesil had gevols4 ia wezen Biet versoàillen 
van die, welke de Duitsera gedu&Dde de oorlogsjarea ia Nederland badden 
toegepast. Dit had.maar &4n doel, namelijk het uitsohakela ot op de laûe
ln.ltrengen TandeRepubliek Indaaesia, welke de DBtionalistia~he verlangens 
en de zaobt naar vrij~id der Indeneeilrs grotendeels belioha~Spreker 
neeme lle't een aellaDle, 4a.t sulk8 gesebiedde zo kort nadat het NederlaDdae 
voU: ze~ zonel TaJ1 de Duitse:rs te lijden had gehad en Toor sija vrijheid 
had geworsteld• 
Bij sohetste 111 het kort het optreden Te Vu llodc bij de vorm1Dg41 der 
zQ&ena&Diie Jfalinoataten, de overeenke•t van I.ingadjati, 6t Rao.Tille
o:.YereeakODISt en de onder~eUagen met de Regering Bat;ta. En dat, terwijl 
zoals tllus blij.kt, de Ie politiGDele aotie -.u.den van teToren werd 
Toorltereicl• 
Jlet bet1"8kk1ng tot het ontstaan T811 cle zogena.-le "llü.inO.S'tlldi&beurze:a" 
zeide spreker • dat in tegenstell1ag tot de n-oegere methode TaJ1 studie 
door hoot'dsak:elijk adellijke Indoaesi3rs1 die zich als BB".ambtenaar ~ 
makkelijk Toor het karretje TaD de Nederlandse bezitters l1et8B spaaaen1 
B8. de oerlog. dat BB-e~rpa n1e1; .er ao betrommaar al.a Troeger koa wel'd.en 
tiesohou.wd• Olldát het imllddels •t en "Bepubllkeha.- ceest" lte-t )leek. 
Jlen lleatt teen VaJL Nederlucl .... ID.doaeèsolle llijcle een aantal JGac8 mansn• 

• dikwijls neg de oapaei••iten ~sten deoh van wie man ÄOO~e. 4at zij 
ter ala getrou.we dienarell T8Jl cle Kederlandae Reger1J&a in h.doneail in 

het 'beatwraapparaat opgenomen zouden nuen worde:a, aangelDeden ia Jlecle'J"-it 
laacl op. kosten. Tan de Nederlan4a .. IJ1.4oneai.Oh8 Regerinc te studeren. Va.D• 
aeltsprekead stoD4en cle Republikeinse lndones11ra,wantrouwen4 tegeaGYer 
dit gebaar. dooh na ruasespraak: met de Repu.blikeiaae J;legeriDa heeft' ook 
••• aantal 'betrouwbare RepüliPiJ188ezinde Indo:nesilrs van het aanboel 
sebruik Seaak:te Bet zijn Toor 88Jl groot deel deze -BS&1 die Da cle 
2e poliidaale aotie TaD Nederlen4se zijde geweigei"d hebben, lmn studie 
Toon te zette~. Zij zijn hierdoor Tanzeltsprek8Jld erg gedupeerde o.tat 
zij thans. ook zonder llllddeleD. nn bestaan zijn g~k-• .Aangezien de 
strijd 'f8ll de Dáar vrijheid streTende IndoaesiWra tegen dezelfde meuen 
ia gerioht, als waartes- de Nederlandse arbei4era strijden, deecl spreker 

I 

eea oproep, de strijd van de Indoaeaisoàe studenten geldelijk te steuaen. 
. Blj voegde ld.eraan toe, dat de Indonesilrs bereid zijB. alle dadea TU 

het Nederlandse volk uit he1i nrlèd8Jl te Terget8ll, Ollllat het Indoaeaisolle. 
t volk zeer goed begrijpt, dat het Nederla:adse vol.k als zodanig hier niet 

verantwool.'deli jk Toor kan worden gestelde Het pat 1Jl IDdeBNil Tolsens 
spreker om een aooiale s't;rijd en het Ind.OIIleaiache Tollc a,_. Az1atisoh Tolk 
is niet bereid, z1oh te riohten naar een vorm TaD. Westerse dUIOCratie• 

Tot zoTer de toespraak VaJL Roeeli Aaran• 

Bieru. Tolgde de deola•tie Taa Roltart Seltel.a.Toomoem. waaraa 10 :miDUtea 
werd ce:paueerd.• Verseh1llen4e joageren verlieten de zaal. 
In de paue 'ftrd.en prentbrietkaarten aan het publiek Terkocht l 10 oen't1 
waar'YaJl de opbrengst ten soede van de "stakende" atu4ente z~ k0118AeVoo~• 

. werd gelesenlleid gegeTen, zioh als werker voor het 11CoJI1t4 Bllp aan ~do
~esil" op te geven• 
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. , . · Na cle pauze hield eerdergenoeme KL'INBJIMIIR&aif! een vlot speechje• 
·
1
• . ~. j gat een sedetailleel.'Q overzicht over,.,~,. kolcmiale benuur 

_;t'lJTTaan Indeaesil en het ontstaan TaD de Republiek Indonesil. Bl.j :bad 
kritiek op de tllaaS ru.stbde ~AN ~. die T81l die interessante artikel.lit 
tjes schrijft en het Wil dou. voork01118Jl1 alset hij het tooh zo goed .. 
ve&r :bad •t clie b.donesilra. Dooh 11I8JL 1110est volgens spreker _niet ~ 
getea1 . dat diezeltde VM JI>OIC kort na cle lco.t der EDgelaea 1B Indoaes:l.l 
TOOrge'"eld l:Jad.• hea 2000 D18D. geoefende troepen ter besohikkin& te 
stell8D1 waal'JI8de hij die llepu'b~iek wel even ·SCM oprollen. Hij Wilde dus 
toen reeds hetzelfde bereiken• wat de Nederlandse RegertDa voe • had 

JM1; -ar poli tiOJlele acties. Bij uitte wantrouwen ia ID.doaesi•r• als 
Sultu Bamiel II• die eigenlijk meer Europeau. ia 4an In4cmea11r1 en 
an4,eren• die 4e l'ederlaDdse bedoellllgea aadersteune:ll. ~k een ·HA.ftA 
ble• -..a d11bieuse f'igwtre Dergelijke I:adonesilra hebben liBer.oec voer 
buitealandse valuta dan voor de belangen van het· Indanes:l.áobe volle. 
De beJ.an&steUiq, wlke· laDden ·als .Aaer:l.ka1 Jfrankrijk en Austral:l.l voer 
het Indonesische ~leea heltbent bemat op clezelf'de doelstellingen, 
welke de NederlaDdse bezitter. hebben. Spreker vond. het heel besrijpel1jk1 

dat dessabewoners na de Ie politionel-. actie in de rij staan voor voed .. 
sel• klediDc en ll8d1oall8nten bij het Nederlandse leger1 als. •n bed8Dld;1 
clat de RepUbliek cloor een Bederlaadse b1okkàde eerst lange tijd achtereen 
ia uitsehangerd. 
Met betrekkiDS tot de Roade-Taf'el oenterentte zeide spreker het toe te 
juio~, dat de Republ:lketnae leidera niet ta het opaieuw opgezette 
Tallatje hebben ge'trapt doe.r ·deel te nemen aan een ocm:terentie, waarin 
'ij slech'ta voor 1/3 pggensohap heb'ba., hoewel zij op J'aft •• Sumatra 
~eTser &/S deel TaJl het IndQl.eaiaohe volk vertegemroordi&ell• Mln kan · 
~ doen voorkomen,alsot de Republiek heett opgehowlen te banaan, men 
kall""~en beze'tting dool"V'oeren, andere besturen aanstellen, Jlllar he't volk 
ku -niet wegne-.. Hierbij kOmt, Jla't het geor88Jliaeerde verzet in 

e door deNederlaDders hezette gebieden van de Republiek ORder leidtns 
vu Sjarif'eedia o.s. steeds meer sestalte krijst. 

Vcü&8Jl8 deH spreker 11&4 ~oesli AJ.at'al}. di• ta Nea.rland op eip ko!)p. 
stu4 .. rj. uit proteat tegea deNeierl«adae aot1e én soliläiiteit met 4e 

e •Rde:aäe" s1\ütente zl]îî studte eve:neeu st:grzn. lle:a JIOeat, •öäl.ä 
Jlóisliliî'äi b8l sezêii; •af em eea 'SM werpen ia cle "QRCBNB AJimm,.. 
DAJYIR8~ oa een beeld OY&r het Nederlandse beleid tn Indoaea:l.l te .kr:ljgen, 
wu• "De WaarlMtid" was 'Mnalotte maar zo'n blad, dat JMn niet serieus 
kon ne..n.(hilar:l.tei't). 

Spreker deed tot slot aoc een óprHp voor 'bezoek aaa de bijeenka.t voor 
~r~ "stake:ade" atu4ent8D. op Vr:l.jciqg!P" t 4: llaart 1949 1n sabouw· Bellew.e te 

,~~ ~' "... " ter4am,waar a h4oJleü.lrs, Rie lfQbbe lD Yoop ftD Bàaten het woorcl !&Ullen 
.,(V"' ~*' voeren,:terwijl "!Öinar .~eaii* mectewerk:l.n& zal 'ftrlenenfJoorts weee 
I." V ... hij op de bije~OB&t van werkers op Waandacavon4,7 Jlaart 194t in Krd-
r 4 ~ .).".;I_ napol.aq 'te· ÄliStel'daa en T.r088 hij bel.ansatelltms voor de "Vrij Az11" .. weet 

'V-~r tussen 13 en ao llaart a.s •• wellee al w~an. seopen4 met 88IL O!d.nese 
I fJ, Xlmatooht81ld op 13 •e.n 1949 9 15 uur 1n Datma - t J tJ r -ewijs T8Jl !Y'M bie~~~-~ 'OH&PI' tü de 'tentoonatell1q~ 

~~~"'A; w:_lke op~~ ~~-~,•,~ .. !:~~~~.~S.~~~.~~.~!~~~. ~o~ea geo'!~· 

"~ /. ~~-~~-~~~~-:~-~~-~~~~~=-~=~-~=-~~~~~..:=-~~:.:.~~~~~~~ 
Tevens af'schrif't gezonden aan I.D. 's ~~1!-l!!!.!t .. en"~ ll-6• 
:B.M. en H.o. Asd. 
$-..\\~ 
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Voor .................. OP .... l..3.3.4 ................................................................... Naam · .......... QQI.n..,..H!:l:±.P. ... .+.P.:9. .. ~ ...................................................................................................... . 

Origineel in .......... ëll:.644 ............................................................. Naam ................................ .v.l:ugs.chr.i.f.t•.n ... EV.C ..................................................................... . 

Volgnr. . . .................... Ag.nr ............. .5.7:Z20. ................... Aard van het stuk .............................................................................. t ..... : ...................................... . 
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INDONESIERS STAK.t!;N. 
Progressief Nederland tone zich solidair. 
Misschien zullen de l·ezers van de Stakerskrant eerst wel even vreemd 
opkijken als ze lezen, dat lnctonesische studenten zijn gaan staken. 
immers, studenten vervullen geen onmisbare functie in het productie
~roces, zouls de loon<.J.rbeiJ.ers dat J.oen, en zo hebben J.us OO.L'- niet 
de ec onor.:.isclle IlC.c.i.lt V ..in H1 onarbeiders. Nu de Indonesische stu
dentep. aan alle Nederlandse Universiteiten, gedurende de week van 
20 tot 27 Februari staken, zullen de professoren rustig college 
blijven geven {er zullen er vermoedelijk niet veel zijn, die zich 
solidair verklaren, vrezen He) en economisch verandert in ons land 
niets. 
Maar wat is er in werkelijKheid aan de hand? Allereerst hebben 17 
Indonesische studenten, die indertijd hier op kosten van de Nederlands
Indische regering naar de Universiteiten waren gekomen o.m er te stu
deren, tenèinde in de toeko.J;i.J.st voor die regering te werk_e_ri-ln 
lnctonesi~ geweigerd nog langer geld hiervoor te aanvaarden. Hun enige 
bron van inko~ten in een vreemd en vijandig land hebben zij dus 
afgewezen. Evenmin als de Nederlandse studenièn tijdens de Suitse 
bezetting geld van Hitler aannamen om in Keulen of Mtlnchen te gaan 
studeren, zo nemendeze lnrionesi~rs het geld van HUN vijanden aan. 
En J.e betekenis van· deze daad~moeten we dus vanuit een MUREEL ge
zichtspunt beschouwen. DEL.E MJ!N3hN ONTZ.~GG.J.lli ZlCH EEN AANTREKKELlJ"K 
HE JEN EN EEN ZEKERE TOEKOMST. ZlJ ZiJN SOLLJAlR ~/LJ:T HUN GETRAPTE 
EN GESLAGEN VOLK. 
Om nu de solidariteit .met deze moedige studenten te tonen, zijl). in 
deze week ALLE Indonesische studenten in yroteststaking tegen de · 
Nederlandse koloniale oorlog. Gedurende deze week wordt tevens getracht 
zoveel mogelijk Nederlandse studenten eveneens aan de yroteststaking 
te doen deelnemen. 
Een staking van een week heeft natuurlijk .maar zeer beyerkte betekenis. 
Vandaar dat ook getracht zal worden meer ~nctonesi~rs voorgoed hun 
studie te doen staken. Maar hiervoor is het noJ.ig dat de progressieve 
Nederlanders hulp bieden. Deze studenten moeten onderdak hebben, 
eten, enz •. Wij .moeten kunnen zeggen: "Staakt en hebt geen vrees, er 
zal voor l:J.ullie gezorgJ ·worden." Het Comite "Hulp aan lndonesi~" 
heeft dan ook een uitgeb~eide hu~pàctie g~organiseerd. Het doet hier
bij een beroep op alle vrienden van ln~onesi~ om steun. Stort Uw 
bijdrage, hoe gering die ook zal moeten zijn, op giro 383478, ten 
name van Mevr. J.H. van Santen-Moes, arts. Herengracht 28, Amsterdam-C., 
telefoon'"40944. Ook aanmeldingen voor gratis ond.er.Jak en on.Jerhoud 
worden daar ingewacht. 
Helpt de lndon,esiSrs in hun strijd voor recht. Hun strijdi ~is ue Uwe 

Uitgetrokken door ..... ······lt.···. . .............................. Md./Sectie ····""~cl .... .., ... 'f..b ....... Datum ....... 1..9-··"····"'J..., .. ~:--J··· 
z.o.z. 

Op aanwijzing van .. . . .................. . 

@ 5030- '48 
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" CONriTE HULP .A.t\.N lN JON.:~SJ.E n 

Belangstellenden worden opgewekt een van de openbare vergaderingen 
van hot oomito,waar hot Indonesische vraagstuk on do actio d r Indonesische 
vraagstuk on de actio dor Indonesische studenten behandeld zullen worde~,te 
bezoeken• 

Ma'8lldag 28 Februari------- -~ · ·· · c.,.,. --+. 

Gebouw Krasnapolsky--------Warmoosstraat 
Bijeonkomst van modoworkers en belangstellenden. 

Dinsdag 1 Maart 

Gebouw Niouwe~dammerham---Adelaarswog---Noord - . 

Woensdag 2 Maart 

Go bouw L"lokner---Ro-zongracht---Contrum. 

Vrijdag 4 Maart 

Gebouw Bellovuo---Loidsekade-----Contrum. 

-----------------

l 

... 



-Nr.ö882-i-1-'48. 
Betr.Vergadering comit~ 

Hulp aan Indonesi~. 8 Maart 1949. 

it de gevoerde besprekingen is het volgende gebleken: 
Het uit te geven manifest zal NIET de gehele bekende brief van 
de Indisdhe officier uit "De Groene Amsterdammer" bevatten,doch 
een uittreksel daarvan.Dit wordt gedaan om geldelijke en "andere" 
reden.Voor Amsterdam wil men een oplaag van 150,000 exemplaren. 

lDe kosten worden geraamd op F.l8oo,--. 
De op Vrijdag 4 Maart 1949,in "Bellevue" gehouden bijeenkomst 

, van het comitJ in samenwerking met andere organisaties,is gel
delijk gedekt.~ is evenwel geen overschot. 

br.J .. fJ ~ • &f~J· De thans door het comi te, in samenwerking met anderen_, gesteunde 
J Indonesische studenten,die hun studiebeurs g~~igerd hebben, 

ttJ v1 ~sten o_p.geveer F.50.0.~-Jfer ~n~Q. . .P~r maand?;De studenten die 
' . .;Ï · A l.Il Leiden verblijven zouden hêrmeest gebaa=t zijn met geldelij-
r ~ fO ke ·steun,doch de in Amsterdam verblijvende studenten moeten 

niet alleen eten en onderdak hebben,:d.aen hun. adr~~sen..mca.~~n 
~Yf, j t,frvens "ond~r}~iuik,~~t~~n:!~...J..D..Men Stël"t"zicn'··~Vöor, vÖor d"eze 
~~ s~udenten een soort rooster vast te stellen in de geest van 

~~n week op het ene adres,de volgende week op een ander,enz. 
( ;~ Het nodige geld komt goed binnen,dank zij het intensieve werken 
~ 

1 

met steunlijsten en de verkoop van ansichtkaarten • 

. ÁÎ.IIi!'!ft stelde voor dat de studenten een s.tudentenkrantje zou
u~tgeven in de geest van het vroegere blad "Hulp aan Spanje", 

dat van 1934 tot 1940 bleef bestaan.Een dergelijk blad zou een 
propagandistische en morele steun geve~.He t voorstel zal wordEn 
overwogen. 

Op Donderdag,lO maart 1949, ~al in "Bellevue" een bijeenkomst 
plaats vinden van het comit~ "Vrede met Indonesi~".De leden v~m 
ttHulp aan Indonesi~" stellen zich voor om die avónd bi\1 de in
gangen van "Bellevue" met een flinke ploeg te colporteren,Men 
rekent op een ruzietje,maar ook op een flinke verkoop van kaar
ten. 

Het comit~ zal na de".Azif!-week" ,die van 13 tot 20 Maart wordt 
gehouden,weder bijeenkomen. 

, 
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Het programma van de "Azi~-week" is nog niet vastgesteld. 
Behalve de bijeenkomst op 13 Maart 1949 in "Krasnapolsky", 
stelt men zich voor· een aantal openbare en besloten bij een-

/)./ _ . komsten te houden.Op de besloten bijee_nkomsten zullen de 
~-\'\buitenlanders· CHENEAU.X:, Viet-Nam;CRIDG,Engeland en HO-T.BN-CHPN, 

11119-t x China,spreken. · · · IJL.~-G.&.,/ld;,,.,... · 
~ #. Vers~hillende Indonesiërs zullen op de bijeenkomsten uit
_ft-fh.A..- voerJ.ngen geven. 

Plaats en tijd zullen in "De Waarheid" worden beken dgEill{Wkt. 

Te omstreeks 23 uur ging de bijeenkomst uiteen. 

------~-------------------------------------------------------

./ 
Op verzoek van Z.E.de Minister van Overzeescha Gebi:edsdelen, 
a.i.w9rdt een afschrift gezonden aan qe Proëüreur-Generaal 

'! te Amsterdamo 

K-6. 



\ 

Verbinding: \~ 

Nr.ö882-i-l-'48. 

Onderwerp:Vergadering comit~ 
Hulp aan Indonesi~. 

Datum van ontvangst bericht:s Maart 1949. 

Betrouwbaarheid berichtgever:zeer betrouwbaar. 

·waardering bericht: zeer betrouwbaar. 

Tevens bericht gezonden aan:De Procureur-Generaal te Amsterdam 
op verzoek van Z.E.de Minister 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen actie: geen. 

van Over~ees~e Gebiedsdelen a.~ 1 
~-'·~\ '\,\~ -~~-t-. 

geerr. ---

-------------------------------------------------------------K-6. 

, I 
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Met ftrwiJûq •ar het caheime rapport .vaa uw hliehooo 
thtceD41enst ".. e llaart- J.l., JJo.aeea-1-l·••s. Jt.•b tk •• . •cw 11 te T•rzoekea Jd.J wel te wlll•n ae4.èdelen welke · 'beQkt1":· 
lda aeb.ec.ht moet,, WOl!'dea aaa 4e daa:rin 'bedoelde •.aerctutlf-' 
acb-eaaen• • · 

Aan •• Heer 
. l:{oot4ec:aadaaar1s van. Politie. · .... 

6·14 8 ~X I J> A IL 

Bl'.r. 'BDOJ'D· YU Dl D-IBNST tf!' 
Yoor deze 1 "'"· 
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UITTREI<SEL 

Voor ....... ... O:P .J.334 ............................. Naam ......... C .. o.mi.t.e .... H.ulp .... a.an .... I.ndon.e.s.i.e .............................. . 

Origineel in -9~- JJJJ ........ Naam ................. G. .. ".l?. ..•. P ..•.. I .......................... . 
/ 

Volgnr. .. ,.. ... Ag.nr ..... .57.3:.47 ...... Aard van het stuk ..... v.e.r.slag..... . ....... 

' ........•••••......••....•••..•...... ! ...... . ........ Mz. ..... v.e.rh.1 .. 3 ..... ........................................................ Datum .... 7 ... 3 •. 4.9 
. 

. I 

-------------

:Onder auspicien van het· Comi te Hulp aan Indonesie en de G .P.P. I. 

1

1werd een openbare vergadering gehouden op Vrijdag, 4 Maart 1949 
in de groèe Jaal van het gebouw "Bellevue" te Amsterdam. 
H at ue;p•lae : M ius1 u n @l&dea: in@l ie tp@lB ba± gen ia 8:8 1 333. 

---------------

Uitgetrokken door ... ...... vdE ... Md./Sectie. ·AGD .. TV··h .......... Datum .... 1-5;,;6;;49 

Op aanwijzing van . .. ... . .. . .. ............ . 
' 

@ 5030. '48 

I 
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N~.6882-F-l-'48. 
.Antwoord op nr·. 56665, c· ·:: 
d.d.?-3-'49. 
Betr.Bijeenkomst medewerkers 

Comité "Hulp aan Indonesi8". 

11 Maart 1949 • 

f V ,-
! 14 MRTI949 

, __ ,._._.,_ . .,..._.._ --· . ' ........ - . _ ................ .. 

I 
1 
:· l GEHEIM l 

t. .. '!..~~ - .... ~- ... :nre F A' MPC. 3"':::i));J 

~ A'-i)j ~JLo~fJ ' 

Als antwoord op het hierboven aangehaalde schrijven en 

ten vervolge op dezerzijds schrijven nr.6882-F-l-'48, 

d.d.l Maart 1949,kan worden berioht,dat de daarin ver

melde bijeenkomst mede toegankelijk was voor belangstellen-

' 

den.Wie ~an de aanwezigen tot deze categorie g~rekend 
moesten worden,kon niet worden nagegaan. 

Voor wat betreft de identiteitskaarten,kan worden bericht, 

dat deze nog niet door de "medewerkers" werden ontvangen. 

Inderdaad is de Indo-Europeaan Ch.HAM dezelfde als bedoeld 

in UW seer geheim schrijven nr.48230,d.d.7 MBart 1949. 

In het eerder genoemde schrijven d.d.l Maart 1949,werd deze 

dan ook aangeduid als •de reeds be~ende Oh.HAMV•aarmede be

doeld werd en in het algemeen bedoeld wordt,dat deze man 

bij UW dienst reeds bekend is. 

-----~-----------------------------------------------------
·· K..:2. 

\ 
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Verbinding:],~''· 

No: 386. 
iJ~ 

·\_ 
Onderwerp: Openb. Indonesische-Kunstochtend. 18 Maart 1949. 
Datum ontvangst bericht: 13-3-1949. 
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar. 
Waardering bericht: Betrouwbaar. 
Tevens bericht gezonden aan: 
Medewerkende instanties: ~ 
Ondernomen actie: Gene. 

Kort verslag van de openbare Indonesische-
Kunstochtend, georganiseerd door e o · " aan 
~ndone!i!" '@ Sf G ~ •• I., gehouden op zon ag, -
aart§ §teÓ J!n~; ~n het Luxer-Theater, Kru s-

"Käde 30 te Rotterdam. · - · 

Aanwezig circa 700 personen, zowel mannen als 
vrouwen. Een groot deel van de aanwezigen bestond uit 
jeugdige personen. (Zaalcapaciteit 1100 zitplaatsen). 

De ochtend was aangekondigd in "De Waarheid" en 
in "Het Rotterdamach Parool". 

Te ruim 10 uur, wordt de bijeenko~t door een 
onbekend gebleven Indonesi~r geopend, die alle aanwe
zigen welkom heet en zegt, dat de G.P.P.I. een fede
ratie is, welke alle in Nederland bestaande Ind·onesi
sohe verenigingen omvat. 

Spr. geeft vervolgens het woord aan ~e vertegen
woordiger yan de G.P.P.I., die een overzicht geeft -
van de toestand in îndonesiU. Nederland voert een ter
reur in de Republiek en houdt nog steeds vast aan haar 
koloniale politiek, een politiek, welke zij reeds meer 
dan 300 jaar voert. De ontwaakte vrijheidedrang van de 
Indonesiärs zal echter niet meer tegen te houden zijn 

1 

en gezamenlijk',é met alle progressieve krachten zal 1 

het vrije Indonesiä worden verwezenlijkt. 
. I 

Hierna wordt het woord gevoerd door een, eveneens 
onbekend iebleven, Indonesische student, die he s an 
p;nt van de stakende Indonesische studenten uiteenzet. 

Spr. zegt, dat een 20-tal studenten - studerende 
in Leid~n en Amsterdám - hun beurs hebben teruggege
ven (het bekende geval van de Malino-beurzen), daar 
zij niet de schijn willen wekken, dat zij de zaak van 
de Republiek ontrouw zijn geworden. De Malino-beurzen 
hadden slechts een doel, n.l. het intellect van Indo
nesiä los te maken van de revolutionnaire massa al
daar, doch wij zullen ons niet door geld en maie woor
den laten verleiden, zegt. spr. 

Spr. hekelt op scherpe wijze het Nederlands be
leid in Indenesiä, zegt, dat de massa bewust dom en 
onontwikkeld wordt gehouden, doch dat ondanks alles de1 

~ progressieve krachten - met aan het hoofd de Sovjet
~ . Unie - de overwinning op de koloniale maoht~hebbers 

z t;lllen behalen. 
- van Santen -
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van Santen Joseph, geb. 7-3-1908 te Rotterdam,wo
nende=äs iill§Ce~äam, hekelt in een scherp+ en critiek
vol betoog het Nederlandse optreden in Indonesiä,zegt, 
dat de Nederlanders bezeten zijn door hebzucht en dat 
zij een gewone uitbuitinga-politiek voeren. 

De troepen brengen geen vrijheid, rust en wel
vaart,zoals ons werd voorgespiegeld, doch zij dienen 
uitsluitend om het bezit veilig te stellen en zo mo
gelijk te vergroten. Onze troepen oefenen een ware 
terreur uit,zegt spr., doch geen soldaat mag hierover 
schrijven, daar hij dan onmiddellijk door zijn comman
da~ wordt gestraft. Lekt er toch iets door - spr. ci-
teert dan enkele gedeelten van de bekende publioatie's 
in de "Groene Amsterdammer" - dan zegt onze regering: 
"Es ist nicht wahr". 

S~r. zou op dit alles maar één antwoord willen 
geven, n.l. het bekende gezegde van Multatuli : "Stik 
'in je koffie, regerip..g verdwijn". 

Bpr. roep~enslotte alle progressieve krachten 
op tot hulp en steun aan de Indonesische vrijheids
strijd. 

In de pauze werd gecolporteerd met prentbriefkaar
ten t.b.v. de stakende studenten. 

Na de pauze werd de ochtend gevuld met het optre-

® 
den van: 

· t p:=::- ;ob,ls,Robert,nadere :P~~,iQPal.~-:1·~ bekend (de
/ clantCI•f@ 1n het Ind'btte!ttl3o1le gezelschap "Sinar Indo

nes ia 11 (zang, dans en · mtiz ~ek) • 

Te 12.30 uur, werd de bijeenkomst gesloten en 
ging men rustig uiteen. Einde. 

'i 
I 

.I 
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AU de Be•r . 
BootdOOIIIIlissaris Yan !'olitle. 
te 
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OB§Jlll. 
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-. . ~~ 
GilBIK 

I VIII. '.1.'Z .4 o 

Ik heb de eer _U te Terzoeken de afdoening TtUl de aangele
genheid, be4oeld 'DiJ mijn geheim schriJven v-an 14 April J .1.-, 
Jo,58118 wel te willeri bespoedigen. · 

Jmfl HOOJ'D VAB D:& DIENST / 
' Nqens tleze, ,._ 

L.L.van :te.ere. 

Aan cle lte&r 
Bootdcomm1asar1s van Politie, 
te 
6: :M S T & t? D A :M. 
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No.58~8. 

Qnderwerp: Openb. Indonès1sche 
X\lnStochtend. 

"'iliii o TZ .3 q G I H lC I ll· 

Met verwi Jz1ng naar het rapport van uw In11ohtinge~ 
dienst van. 18 Maart 3 .1. • No • .3S6. han.dele.n4e over het In 
hoot4e 4ezès vermelde onderwerp • heb ik de eer U mede te 
delen, dat d'$ daá!'ia genoemde Robert atlBBIB. geboren .13 No
vember 1915 te Lisse, woonachtig Ie G »ns'Eel"dam en. gesig
paleerd staat als le~er'van -De Vrije Katheder". 

Aan de Heer , 
Hoofdcommissaris van Politie. 
te 
B CT TER DAM. 

HET HOOFD YAif DE DIENST, 
voor deze: 

;r.a.crabbend8lll. 
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OVERGENO:MEN UIT "BET STUURRAD" • No .16, le Jaargang 1949. 
15 Maart 1949. 

Instructie-blad voor de Kaderleden van het A.N.J.V. 
Redactie: Dagelijkse leiding A.N.J.V. Spuistraat 262 - AmBterdrun 

(tel.30641). 

C01ITTÉ "HULP AAJ:-J INDONESIË". 

In meerdere plaatsen van ons land is een comité "HULP AAN INDOr-:r&!SIË" 
opgericht. De landelijke leiding van dit comité heeft zich tot het•. 
hoofdbestuur van het A.N.J.V. gewend met het verzoek dit comité in 
zijn werkzaamheden te willen ondersteunen. Het Hoofdbestuur verzoekt 
de districtsbesturen daar waar deze camité 1 s inderdaad zijn opge
richt om in samenwerking met hen te treden en aan dit comité alle 
mogelijke hulp te verschaffen. 
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Ver -
NOTITIE VAN B.VIII. 

AAN: C. G E H E I lv1. 

Van 20-23 April 1949 wordt te Parijs het "Wereldcongres 
voor de Vrede" gehouden, communistisch van opzet. 
In 11De Waarheid11 van 30 Maart 1949 is medegedeeld, dat het 
Comité nHulp aan Indonesi-en met de Indonesische vertegen
woordigers in Parijs aandacht hoopt te vragen voor de oorlo& 
die in Indonesis thans werkelijkheid is. 
Gaarne zou vernomen worden welke Indonesisrs tegen die 
tijd naar Parijs vertrekken. 

B.VIII. 



Nr.6882-J-l-'48. ~~ 
Betr.Vergadering medewerkers, 

Comit~ -ttnulp aan Inä.onesie:' Vo!gnn, / 

Verbinding: 1-. @iij~M) ~;iK\ IN, __ --1_A.P_P_,_·~~ .. ~ ..•.•. : 
Datum: 30 Maart 1949. ~ I · --
Datum ontvangst bericht:29 MaE1rt 1949. ACDJ J"! tfii!Jj

1 

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar. cd:? · 
Waardering bericht:betrouwbaar. 
Tevens verzonden aan:I.D.Rotterdam en I.D.Den Haifg. 
MedPwerkende instanties:geen. 
Ondernomen E1Ctie:geen. __ ,... .(< 

-------------~----~~-~7.-------------------------------------·----.----~ '~~;tiJ~~:~~··~,....... . ' 

Op Maandag,28 Maart 1949 te 20 uur vond in zmü 4 van het hotel 
De Rode Leeuw",Damrak,.Amsterdom,een bijeenkomst plaats van mede

werkers van het Comi t~ "Hulp aan Indonesie" • .Aanwezig waren 40 
personen, w.o. enige Indonesiërs. _ 
Na een paar welkomstwoorden van Wim KLTiiK:ENBERG, (bekend), werd 
het woord gevoerd door J. van SANTJiN, (bekend). 
Van ~~~~ zeide dat het comité een prijzenswaardige activiteit 
ontw kke de,maar naar zijn mening nog niet was waar het komen 
wilde.Van SANTEN stelde zich voor om vooral in Indonesië vaste 
voet te krijgen en het daarheen te sturen,dat het comit~ DE or
ganisatie zou worden die de verbinding zou vormen tus:sen de Indo
nesiérs en de progressieve Nederlanders.Een stap in deze richting 
was het feit dat het comité zijn proces gewonnen hed tegen het 
Comit~ ''Nederland help~ :;t:n.di~".Dit laatste comit~ l;~d of wilde 
ook de naam voeren ComJ. t~ ltJ.'ifederl and helpt IndonesJ.e" '?Eil9PElft en 
hieruit was een proces in kort geding gegroeid,dat door het co
mit~ van Van SANTEN gewonnen was.Het Comit~ "Nederland helpt 
Indonesie" mag deze naam wel voeren maar moet daaraan toevoegen 
v/h ''Nederland helpt Indie". . 
Het comit~ van Van S.ANT.l!N' zal voortgaan met zijn activiteit en 
deze nog opvoeren.Er zullen verschillende Indones:!,_ërs naar d·e 
Vredesconferentie in Parijs gaan en ook het comité als zodanig 
zal trachten zich te doen vertegenwoordigen doo en of meer 
afgevaardigden. . ,, ,.," .--7·"'•"c.:r.tt· 
Van SANTEN zal trechten door middel van de pers de positie en de 
werkzaamheid van het comit~ uiteen te zetten en duidelijk te ma-
ken dat dit comit~ zich voorstelt ·de belangen van het Indonesi
sche volk te behartigen-zonder aanzien van politiek of godsdie~~ 
Vandaar dan ook dat de verhouding tot de c.P.N .niet zo duidelijk 
naar voren gebracht wordt en deze. partij zich min of meer afzij
dig houdt omdat men anders bang is,dat de niet communistische 
mat-1r niettemin progressieve elementen uit het Nederlandse volk 
niet z1,1.llen willen samenwerken. 

Hierna werd het woord gevoerd door de Indonesiër MOEBIRM.AN, · 

~
R.MOEBIRM.Al\J ,geboren te Jbeloengagoeng, 22 December l92~, adres 
nbekend.Zie ook UW schrijven nro49305,d.d.l6 November 1948.) 

Bie zeide te spreken namens een andere Indonesiër,waarvan de ' 
j naam niet bekend geworden is. 

M. verklaarde naar Nederland gekomen te zijn om te studeren en als 
correspondent voor verschillende revolutiaaaire Indonesische b!aaen. --~.n ·· --~~-~-

• 
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1 
'E~~1 zeide corni:J.uni.st te Qffji en volg~ling van Sjarifoed-
~n. o eze Ïaats~ was over ~ d commun1st en men moest 

niet denken dat hij deze rol alleen maar "speeldett. 
Verder vertelde hij,dat de Indonesische studenten de gelegen
heid kregen,althans was dit aanbod gedaan,om in een van de 
Oost-Europes~~e staten af te studeren. 
In samenwerking met Van SANTE.\f wilde hij de Indonesische bla
den attent maken op het bestaan en de werkzaamheden van het 
comit~ en hij zegde toe de positie van het comit& uitvoerig 
uiteen te zetten. 
Naar zijn mening zou het communisme ook in Indonesië overwin-
nen. 

Uit de hierna ,gevoerde discussie bleek nog,dat het comit~ 
zich voorstelt om wijkvergaderingen te organiseren,collecte
busjes bij winkeliers te plaatsen en te trachten om,via de 
ouders van in Indonesië vertoevende militairen,contact in 
Indonesië op te nemên, en verschillende voorstellingen te 

even van de film "Indonesia calling. '!.., 
De volgende vergadering van het comit~zal waarschijnlijk 
op Donderdag,l4 April 1949 plaats vinden. 

Opgemerkt wordt nog,dat MOEBIBMAN verschillende keren in druk 
gesprek was met de eveneens aanwezige· en reeds bekende 
Charles HAM.Beiden schenen elkaar goed te kennen. 

~----.... ---------------------------------------------------
K-6. 
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' 

.Antwoord op nr.57342, 

d.d.29-3-'49. 

Betr.Vergadering Comit~ 

"Hulp _aan Indonesie." 

I GEf(EIM I 
) 

Als antwoord op het hierboven ·aangehaalde schrijven kan 

worden ~ericht,dat tot nu toe niet is kunnen blijken welke 
r 

betekenis gehecht moet worden aan de in het aangehaalde rap-

port bedoelde "onderduik-adressen." 

Zoals reeds aan Uw heer Van HAPEREN.werd medegedeeld,heeft 

deze aange-legenheid de aanà,acht van net contact en z~l hier

over,zodra iets naders bekend is,dire&t worden bericht. 

K-2. 

/ / 
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tNT schrijven No 511B6 
van 14 December 1949. 

Onderwerp:Comité Hulp aan Indonesi~ •. 

l 

In antwoord op het bovenvermeld schrijven,zij medege-
I 

deeld,dat tot dusver uit geen enkele handeling is kunnen blijken, 

dat de eerste ondertekenaar,Go Gin Twan,(Q2 Gien Tjwan) van de: 
# 

- . 7 

"Oproep atm het Nederlandse Volk", van het Comité: "Hulp aan Indo-

nesi~",voorkomende in het dagblad "DE WAARHEID" van 6 December 

l948,als voorzitter van het Comité zou optreden. 
' 

Hoewel voor zvver dezerzijds bekend,tot heden geen 
' uitgesproken verdeling der ?estuurs-functi~ in het Comité: 

"Hulp aé.m Indonesi~" plaats vond,kan worden aangenomen,dat de 

functie van voorzitter wordt vervuld door: 

xl J"oseph van Santen,geboren te Rotterdam ? Maart 1908, wonende te 

I .Amsterdam Reerengracht 28 h,rluis,terwijl als secretaris van het 
klll , / Comite zotl optrede~,de ·bekende:~ ~ 

~ Willen Gerard Klinkenberg,geboren te Purmerend 7 December 1923, 

wonende te Amsterdam> .Admira1ü de Ruyterweg 54? boven. 

~ i Door deze laatste worden ook regelm5:1tig(gelden in 

}ontvangst geno:mm,zodat kf:m worden aangenomen,dat hij ook bemoei-

I: en is heeft met het' beheer der geldelijke middel;n van 'het Comi t6 •. 
' 

De aandacht blijft op deze.aangelegenheid gevestigd. ' 

Einde. 

I'· 

o. 2. 

\ 
-----,..______ . I 
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~elangen van het Indonesis der aan· 
HULP AAN INDONE- zien van politiek of godsdienst, zal in de naaste toekomst 
SIE~ de taak zijn van het COMIT! HULP AAN INDONESI!, waarbij dan, 

om van een eventueel succes verzekerd te zijn, de verhouding; 
die tussen het comit~ en de CPN bestaat, niet zo duidelijk 
op de voorgrond zal treden. De CPN zal zich min of meer van ,, 
de actie, welke door het comit~ zal worden gevoerd, afzijdig!' 
houden omdat men anders bang is, dat de niet-communistische 
maar niettemin progressieve elementen in het Nederlandse 
volk, niet met het comit~ zullen willen samenwerken. Dit is 
de inhoud van de verklaring, zoals die door de voorzitter 
van het comit~, de bekende communist Joop van SANTEfi,_werd i 

• 

I 

afgelegd in een op 28 Maart jl. gehouden vergader.ing van 1 medewerkers --nieuwe benaming voor leden--. Tot de plannen 
welke het comit~ voor de naaste toekomst op stapel heeft 
gezet, behoort o.a. het organiseren van een bijeenkomst 1 waarop de Amerikdhse negerzanger Paul ROBESON .zal optreaen •. 
(Robeson zal deelnemen aan het te Parijs te houden Wereldco 
gres voor de Vrede van 20-25 April a.s.). 
De baten van deze bijeenkomst zullen worden besteed voor de 
ondersteuning van de Indonesische studenten, die geweigerd 
hebben hun studie voort te zetten met financille steun van 
de Nederlandse regering. 
Voorts ligt het in het voornemen z.g. buurtvergaderingen te 
organiseren, waarop dan een van de Indonesische studenten 
het woord zal voeren. In de afgelopen maand is reeds door 
het houden van verschillende buurtvergaderingen uitvoering 
aan dit voornemen gegeven. In het algemeen genomen wa~en 
deze vergaderingen slecht bezocht. Zij werden bezocht door 
gemiddeld 40 personen. 
Op 4 Maart jl. werd in de grote zaal van Bellevue, in samen 
werking met de G.P.P.I. (Federatie van Indonesische Vereni
gingen in Nederland) een grote bijeenka.st gehouden, welke 
slechts door z 375 personen was bezocht. Samenvattende, ko
men de gehouden redevoeringen, die zowel.door de Indonesilr 
als door de leden van de CPN en NVB op deze vergaderingen 
werden gehouden, op het volgende neer: 
De activiteit van het comit4 moet er op gericht zijn te pr 
testeren tegen de door de regering gevoerde politiek, ten • 
doel hebbende de vernietiging van de Republiek; bet voorl · 
zen van door militairen uit Ind6nesil aan hun ouders ver& 
den brieven, waaruit dan de conclusie werd getrokken dat 
Nederlandse soldaten door onze eigen Regering tot s.~.-met 
den worden aangezet· dat door het toepassen van deze metb 
den de Nederlandse Jongens een schande brengen over Nec!er
land, waarna dan als conclusie de eis: "De troepen teruc", 
werd gepropageerd, terwijl voorts de nood&akelijkheic! van. 
het verlenen van s~eun aan de Indonesische studenten werd 
bepleit, welke door middel van de verkoop van prentbrier
kaarten en het inzamelen van geld op steunlijsten wordt ge 

~------------;~-.o~r~~iseerd. 
COMITl Voor ditzelfde doel, zij het dan ook op bredere grondslag, 
VRIJ AZI~. moet de actie worden gezien, welke door het Comid "Vrij~ 

Azi!!" wordt gevoerd, omdat 1n dit comit4 vertegenwoordigd 

I t' 1
.1 ~.. zijn alle in Nederland bestaande Indonesische verenigingen 

en alle mantelorganisaties van de CPN. De actie, welke do 

( 

IJ a dit comi t~ in de afgelopen maand 1s gevoerd t bestond in het 
~ 1 !'-~ rf 1 organiseren van de z.g. Vrij-Azil-week, welke werd gehouden 
~ in het tijdvak van 13-20 Maart jl. in gebouw FRASCATI te 
;~ Amsterdam. Volgens 
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No. 6882!-1~1948. 

Onderwerp: Openbare vergadering 
Comité ~Hulp aan Indonesi~". 

~~c'~~.ril 19 49 
i-'"'""' .. .-~--··~-···--

' 3 ~:':r~, ,al1g 
G E H E I ivl. 

. ·~-t !..""-; 

I"A~~lj&-/2"6 ï. 

VERSLAG van een openbare vergadering van het Comité "Hulp 
aan Indonesiê", gehouden op Vrijdag 29 April 1949 in het 
gebodw "De Rietwijker", 3e Schinkelstraat te Amsterdam. 

Deze vergadering was aangeko.digd in het dagblad "De Waar
heid ••. De zaal had een capaciteit van 150 zitplaatsen. Er 
waren geen versieringen of leuzen aangebracht. 
Aanwezig waren ongeveer 140 personen, een ongeveer gelijk 
aantal mannen en vrouwen. Militairen in uniform en zeer 
jeugdige personen waren niet in de.zaal aanwezig. 

Te 20.15 uur opende ~en onbekend gebleven man de vergade
ring met een welkomst-woord. H~ noemde rreze vergadering een 
grote demonstratieve bijeenkomst, die gehouden werd in het 
belang van de vrede en de vrijheid van het Indonesische volk~ 

· . ~8;1\Hij gaf daarna het woord aan Hermina Maria Leendart HEYER-1/ ,__/i w~s~ te declameren. ~'"(geb.fatwiJk a/2ee, 1!-~-,~~r •& 
~ ·' Deze as een gedeelte voor uit de "Max Ha~elaar" van Multa

tuli, en wel de geschiedenis van Saidja en Adinda. Saidja 
trekt ver weg van zijn dessa om geld te verdienen teneinde 
een paar karbouwen te kunnen kopen, waarna hij wil trouwen 
met Adinda. Als hij na enkele jaren terug komt vindt hij zijn 
dessa verbrand en zijn bruid vermoord door de Nederlandse 

1 fmilitaire helden. 
/i/ /#~·,Vervolgens sprak Joselh >l.AN S.A.L1"TEN, ge boren te Rotterdam, 

Vf Maart 1908, over de oastanden in Indonesi~. 
Hij schildert allereerst de toestand in Indonesit:! van v66r 

940. In die tijd stroomde het geld uit dit land naar Neder
land; tegelijkertijd heerste er onder de inlandse bevolking 
armoede. Er zijn voorbeelden te noemen, dat een rijke Neder
lander in Indonesit:! fl. 230.000 per jaar verdiende en zi!jn 
inlandse arbeider fl. 150,-- per jaar. Geen wonder, dat de 
inlander ging strijden voor z~n vrijheid, want hij wil even
als z~n blanke broeder een menswaardig bestaan. Die vrij
heidsstrjj.d,--werd voortgezet tijdens de Japanse bezetting en 
na de ca~itulatie van de Jap niet afgebroken. Heviger dan 
ooit laaide toen de vr~heidsdrang op. Er werden echter 
Nederlandse troepen naar Indonesit:! gezonden om het volk op
nieuw te gaan onderdrukken. De winsten, die voor de oorlog 
werden gemaakt, moesten terugkeren. Het is de strijd van de 
bezitters, of beter gezegd van de bezetenen, tegen de vrij
heid. Grote sommen gelds worden door de Nederlandse rege
ring uitgegeven om het miliatire apparaat in Indonesi~ te 
laten draaien. Omgerekend per Nederlands gezin betekent dat 
fl. 20 1 ~- per. week. Het is natuurlijk niet zo, dat elke ar
beider wekelijks van zijn loon dit bedrag moet afstaan voor 
de oorlogvoering. Men neemt daarvoor het geld, dat gebruikt 
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had moeten worden voor huizenbouw en dergelijke. Ondanks 
deze grote financi~le uitgaven en offers aan mensenlevens. 
gelukt het niet en zal het ook nooit gelukken, het Indone
sische volk te onderdrakken. Evenals het aan Hitlar niet 
gelukt is een onrechtvaardige oorlog te winnen, zal ook de 
de Nederlandse regering niet in staat bl~ken door middel 
van militaire actie het Indonesische .volk terug te brengen 
naar de koloniale toestanden van vroeger. 
Spreker wekt tenslotte de aanwezigen op om intensief mede 
te werken aan het streven van het Comité, dat een mooi 
doel heeft: het bevorderen van de vrede en het verlenen van 
hulp aan hen, die strijden voor hun vrijheid. 

Na deze spreker werd het woord gevoerd door een Indonesi~r, 
wiens naam niet duidelijk te verstaan was. 
Hij sprak over het onderwijs in zijn land. De Nederlanders 
hebben pas in 1900 de eerste scholen in Indonesi~ gesticht 
voor de bevolking. In tegenstelling daarmee werden op de 
Philippijnen reeds in 1600 scholen opgericht. Het is dus 
blijkbaar de bedoeling geweest om het Indonesische volk zo
lang mogelijk dom te houden. Het gevolg, daarvan is, dat 
ongeveer 94 % van de bevolking thans nog analphabeet is. 
Na de capitulatie van Japan is de Republikeinse regering 
onmiddellijk begonnen met zoveel mogelijk onderwijs te geven 
aan de bevolking. Het ging alles en gaat nog in primitieve 
vorm, maar er zit gang in. Honderden Indonesiers, die kun
nen lezen en schrijven. trekken door het land om gratis de 
mensen de kunst van lezen en schrijven bij te brengen. Zo 
wordt er gewerkt 6m de mensen te brengen tot meer zelf
bewustzijn en ontwikkeling. Spreker zeide te weten, dat 
vele Neder landers de vrijheidsstrijd van de Indo.nesi~rs een 
warm hart toedragen. Hij doet dan ook een beroep op deze 
personen om met alle mogelijke middelèn die strijd te steu
nen. Eén van deze middelen is om anderen op te wekken tot 
het uitdragen van de eis: De troepen terug uit Indonesi~. 

Na deze spreker kondigde de voorzitter de pauze aan. 
Gedurende de pauze werd een tombola gehouden, waaraan door 
alle àanwezigen werd deelgenomen. Elnkele prijswinnaars 
wilden hun prijs niet accepteren, doch wensten deze op Ameri· 
kaanse wijze te laten verkopen, hetgeen aan VAN SANTEN de 
opmerking ontlokte, dat de vergadering voor~ze keer dan 
maar eens 11Amerikaans! moest doen. 

Na afloop van de pauze werd vertoond de film "Indonesia 
Calling", een in Australi~ gemaakte film van Joris Ivens. 
Deze film stelde voor de vrijheidsstrijd van het Indonesische 
volk en de steun die het daarbij ontvangt van de Australiers 
die de Indonesi~r als gelijkwaardig beschouwmen behandelen · 
en de oorlogvoering van de Nederlandse regering in Indone
si~ saboteerden door de ~ederlandse schepen in Australische 
havens als besmet te beschouwen. 

De voorzitter sloot hierna de vergadering. Hij gaf aan de 
aanwezigen mee de leuze: Geen man en geen cent voor de oor
log in Indonesi~. 

De vergadering, die een rustig verloop had, ging te 23.--
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uur uiteen. Hoewel bij de aanvang door. een ieder 45 centen 
aan entree-geld was betaald, werd aan de uitgang gecollec
teerd voor bestrijding van de onkosten, verbonden aan deze 
vergadering. Einde. 

Tevens verzonden aan: 

.. 

E.M. Asd. 
H.C • .A.sd. 
I.D. Haàg. 
I.D. R'dam. 

L.66 
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No. 2614-'49 ~ 

Uw brief No.58118 dd 14-4-'49 • ..
Rappél No.58118 dd 6-7-'49 

Onderwerp: R.SOBELS. 

GEHEilvl 

3 October 1949. 

Volçrw. 
\ 

·t.o--~ 

, · ' O"Ct 1949 
I 

1: ACD/ f-;o Vs ~/~N'" 
./)· ~. 

·-s-l'" ;f(' ~,..f'' 
t< •"' U- \.l Ter beantvvoorèing van het verzoek, vervat in de hier-

~1~}/'v-,\. t!{ ~ l' boven aangehaalde brieven, vvoràt U het volgende bericht. 
. .r 

IJl' ~ .J ~. 4 . 

'fr 1 ~"' f1· .x · ;f-' .r·' 
~ . 1.· .. 

In het Bevolkingsregister tè Amsterdam is op 20 Juli 
1946 ingeschreven, komende van Nice (Frankrijk): 

~Robert SOBELS, geboren te Lisse, 13 November_ 1915, 
{ Nederlandse Nationaliteit, toneelspeler, ge:P,uwd met: 

. ~Berta E~SE:NBEHG, geboren te Lemberg (Ds 1), 12 Augustus 
~ · 1900. SOBELS en zijn vrouw staan ingeschreven op het 

adres: laeuv:e Keizersgracht 15-lll, te Amsterdam. Zij 
leven echter gescheiden. D~vrouw is vertrokken. Haar 
verblijfplaats is niet bekend geworden. 

Op crimineel gebied komt SOBELS in de Politie-admini-

J
stratie niet voor. ~ezerzijàs is bekend dat hij in 
Janua1·i 1947 11 De Vrije Katheder", per post kreeg toe
gezonden. Bl:ijkens het dagblad "De 1"/aarheJd" ~ van. 2-:-...6;:;:: 

~~' 4_tl_~~~-?..~~j,---~E~ ~_:~er:~-=:.:..2R~~~p-~an_~J~.!l.Q~~.~~ ... 
~~~!~~-~;!_c t-~~~1...~~" t.-~-~-~~~~~9-~~ ~2.~.~I-!,~~-~-~-~~.J,9.~Il.· Op 1 rv:aart 

] 19 ~-9 declameerde _hij op een wijkbijeenkomst in A.mster-

\ ÖS:!P ___ (~~().o~pj v:ag~j;~Q.q_m~i~-~--"1-~Ql:.E .. _~ag_!nd~si~ :._-"Van 
~ultatuli,de toespraak aan de diensthoofden van Lebak". 

SOBELS ~eeel_~ . .L~l:~~~~~-~~~t.'_~.}e!.L._af en. toe ~<?l?....Y.22..! de 
radio, A.V.R.O., en V.A.R.A., o.a. in de hoorspelen 
---~ 

waar de bekende Koomer KLEIJN de spelleiding heeft. 
Omwonenden deelden mede dat zij bij SOBELS geen poli
tieke uitingen hebben waargenomen. Hij zou geabbnneerd 

_/'-z~~-~.:':".2~..È.~~~çl~.ÇL .. '~ . D.~-~ w Ei:~xMJ..Ji,.!t, • 

• • • • • c c .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B 3 
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RAPPORT van B.VIII. 

No.: 

Betr.: Prentbriefkaarten 
v/h Comité 11Hulp 
aan lndonesi~" 

Ontvangen van een relatie. Verzoeke 

te agenderen en opbergen in OD 1534. 

26-9-49. 



Vrouwelijke afgevaardigde op de K.N.I.P., voorlopig parlement te Ma lang 

Werke nde. vro uwe n in de Repu bliek 
Medisch studente op een Republikeinse universiteit 



Het Com ité ,. Hulp aa n Indonesië" wi l: 

de gewel dspol it iek in Indonesië bestrijden door 

een u itgebreide voo rli ch tin g; 

de Indonesisc he sla cht o ffers morele en mate

ri ële hul p ve rlenen . 

Het comité ,. Hul p aan Indonesië'' eist: 

vrijla ting van alle Indonesische gevangenen; 

terugtrekk ing van de Nederland se troepe n. 

Comité 
•• 

"HULP 44N INDONESIE" 

Zendt deze kaart aan anderen. 

Kaarten à 11 0.50 per <:e rle van 4 stuks ( Inclusief postzege l) 

ve rkrijgbaar bi j he t ( ~ "Hulp aan lndonesié", ,Heren 

gracht 28 , Amsterdb._ .... entrum . Postgi ro No. 38.34 .78 

ten name v;:,n Mevr. J. H . van Santen - Moes. 

Het Comité " Hu lp aan In donesië" w il : 

de geweldspolitiek in Indonesië bestrijden doo r 

een uitgebreld e voor lichting; 

de Indonesische slachtoffers morele en mate· 

ri ële hulp verl enen. 

Het comité "Hulp aan Indo nesië" eist: 

vrijlati ng van alle Indonesische gevangenen ; 

ter~gtrekking van de Nederland se troepen. 

Com ité 

" 
"HULP 44N INDONESIE" 

Zendt d eze kaa rt aan an d eren . 

Kaarten ;!I 1/ . 0 .50 pe · ·Ie van 4 stuks (Inc lusief postzegel ) 

verKrijgbaar bij het ,.Hu lp aan lndonesl~". Heren -

'---' 

Het Comité ,.Hu lp aa n Indonesië" wi l : 

de geweldspoli tiek in Indones ië bestri jden door 

een uitgebreirle voo rli cht ing; 

de Indonesische slachto ffers rT'Ore le en mate

ri ële hulp ver lenen. 

Het co mité " Hu lp aan Indonesië'. eist: 

vr ij lating van alle Indonesische gevan genen; 

terugtrekk ing va n de Nederl andse troepe n. 

Comité 
•• 

"11ULP 44N INDONESIE" 

Zendt deze kaa rt aan anderen . 

Kaarten à fl. 0.50 peo• ~~rle van 4 stuks (Inclu sief postzegel) 

ver~rijgbau bij het }é ,.Hulp aan Indonesië ", Heren

gracht 28, Amslerdà".~L:entrum. Postgiro No. 38:34.78 

ten name van Mevr. J. H van Santen-Moes. 

Het Comité ,, Hul p aan Indones ië" wil : 

de geweldspolit ie Indonesië bestrijden door 

een uitgebreide vàû""rl ichting; 

de Indonesische slachtoffers mo rele en mate

riële hu lp verl enen . 

Het co mi té "Hulp aan Indonesië" eist: 

vr ijlati ng van a lle Indonesische gevangenen; 

terugtrekking van de Nederlandse troepen . 

Comité 

"HULP 44N INDONESIË" 

Zendt d~z e kaart aan and e ren . 

Kaarten ä fl. 0.50 per se ri e van 4 stuks llncluslef postzegel ) 

verk rijgbaar bij he t comité .,Hu lP aan Indonesië". l- Ieren · 

-- -----------


