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Ba tref 11 Indoixesiaolie kwestie«

Naar thans ia bekend, heeft tëerle COOH&yi» bij zijn jongste "bezoek
aan Bangka eerst met SpKAHJgQ» êaarna meV HAgfA onder vier ogen gespr
ken. 33aama heeft COük̂ tAP "een bijeenkomst gehouden, waarbij naast de
twee genoemde personen o .m. aanwezig war en i Moh.Natair» H«A*Salim,
Mr. Hoh* Rum, Mr* Pringgodigdo, Mr. All Sastroamidjojo, Ur.Assaat
en luohtmaarsohallc Suriadarma.

Tijdens deze bijeenkomst is onder meer besproken het toekomstig
vertrek van M.CgpHKAH, die aoaJLs bekend, bevorderd is tot Amerikaans
Ambassadeur injiakistan. (Tia Pakistan - Warizistan - Afganlstan ia j
filtreert d© Sowjet o.m. naar 25*0.Azig, Typerend is in dit verband df
langzame verdringing op politiek en econ. terrein van o.a» Engeland
uit het Verre Oosten en het opdringen van het State Department*
Be Rep. Indonesia heeft in Pafcistan ook haar attaché" t Gen. Ma j. RADE»
HADJIA3DUL KASIR en zijn echtgenote i ANNSKE XPHAMj»

Merlé Coohran deelde de bijeengekomen Hep. vertegenwoordiger»
mede» dat hij dan naar Pakistan zal vertrekken, zodra het Ned.-Ind»
geschil volledig opgehelderd zal zijn» (2oals bekend wordt hij in
de ïïnoi vervangen door de dipi ornaat i KOHIiAN AMQ8g4« De bevordering
van K*C» tot Ambassadeur, het niet terugroepen van hem zoals met
BüBOIS «n ÖRAHAM en zijn beide verzekeringen!

a. dat zijn vertrek geschieden zou na de def. afwikkeling van de
Ned. Ind, kwestie,

b* dat zijn Regering volledig de resolutie van de Veiligheidsraad
en het Canadees Voorstel steuntf j

zijn «en grote morele ateua voor de Hepubliek» M, C* heeft wel toege-
geven, dat het Canadees Voorstel een verzwakking is van de Ree* v.d«
veiligheidsraad van 28 Jan., doch hij meende dat de Hep» Ind*
ŵithout losing faoe", en onder voorbehoud van de door haar gestelde
voorwaarden, a*n de voorbereidende Honde tafel Conferentie zal kun-
nen deelnemen»

Na afloop van de besprekingen heef t pra« Hoh» Hatta het navolgende
gezegd; **33ö opvatting van de Rep. Regering blijft t eerst vrij» dan
naar Bjökja", M.a.w» lep Heg. hoopt op een bespreking met de Ned» Heg
op basis vaa de Raaolutie, doch zij ia eventueel bereid het Canadees
Voorstel als uitgangspunt te nemen. In dit opzicht is aan de leider
van de Re.Nood-Regering door de Hep* leiders medegedeeld» dat "de
leider (*Kr»Sjafrudin Prawiranegara) van de Nood-Reg. dient de
querilla onverminderd voort te metten, doch hij onthoude zich vaa
politiek© uitingen (Prawiranegara verwierp namelijk de Veiligheida- j
raads-resolutiej, die strijdig zijn met de opvattingen van de Hep*
leiders te Bangka, tenzij hem («Prawiranegara) voldoende is gebleken*
dat zij onder dwang hebben gesproken1». Een dergelijke boodschap heeft
ook Br» Sukiman bereikt, die daarna naar Pjoleja is teruggekeerd*.

Om nu te voorkomen, dat deelname van de gevangen genomen Bep*
leiders aan de voorbereidende Conferentie te Batavia als landverraad {
soa worden bestempeld, hebben zij 4 leden van het voormalig yep* Par-
lement t de JMl*JE» P* verzocht naar Bangka;41 e kennen, hetgeen inmiddels
is geschied* uegevens over het besprokene is bij het samenstellen
van dit rapport nog niet ontvangen*

Mr
ur

*%gf *«P» vertegenwoordiger in Singapore (adrewi Indonesian
, Singapore ) heeft kortelings in het kader va» een "Stettn-a

tie v̂ or Indonesië* % een lezing gehouden in het gebouw -van de vereni~
ging "PBHPIDIKAK ISI.AMH (««Opvoeding op Mohammedaanse grondslag) ge*
legen aan i'rinoess Koad te Kuala Lumpur (Straits Settlements ) »

- t *



Mr. ÜTOYU deelde na relevering van, de Indonesische vrijheidsstrijd
o.m. medei "Indonesische volksgenoten in de Maleise staten dienen
hun strijdmakkers met alle mogelijke middelen te steunen. Geeste-
lijke steun is niet voldoende, materiële hulp echter ia in deze fa»
se van de strijd belangrijker» ter verlichting van de zware strijd
Uwer broeders"* Mr* Oetojö heeft destijds tesamen met Mr. Maramis
(republikeins Moester van PinanciSn) de opium—verkoop en het smok-
kelen naar Singapore geregeld. Be financiè*n van het onder Mr«0etojo
staand Indoneaian C5ffioe in Singapore worden met gelden uit de&e
opium-affaire bestreden* Wil men de contacten van de internationale
opium-smokkelaars te weten komen| dan verdient het aanbeveling het
gebouw van de Indoneaian Office te Singapore, het gebouw van de Pen*-
didikan Islam (Prinses Road in Kwala Loempoer) en ook de gangen van
de Engelsman John Ooast na te gaan* Deze raan ie destijds toegevoegd
geweest aan het Engelse gezantschap te Siam, Thans treedt hij ech-
ter als adviseur op voor de Republiek Indonesia in aangelegenheden
het buitenland betreffende, met standplaats Siasu Als zodanig is
hij in 1948 met medeweten van Soekarno benoemd door Drs* Moh» Hatta
op voorstel van H*A.Salim» De gelden der republiek zijn wat voor
het verre Oosten (buiten Indoaesiè* ) betreft, gestort bij de
Chartered Bank of India, Austra.ua en China, terwijl ook het gedu-
rende de Japanse Bezetting ongelooflijk uitgegroeide Basad Musin
Concern te Batavia gelden in de. wser %eef t van de repuWtek Indone—
sia» fen aanzien van öe verkoop van opium door de Hej&liek Indone—
sla wordt van dia zijde het verweer gevoerd!
1«« de opium—voorraad is niet door de republiek aangelegdf maar door

het toenmalig Nederlands Indisch Goevernement|
2e» uit het in voorraad hebben van hot door vorengenoemd Goeverae—

ment van zulk een belangrijke hoeveelheid opium (150 torn) is
dus af te leiden dat voornoemd goevernement eveneeer de bedoe-
ling had de opium te verkopen;

3e. indien de verkoop door de republiek thans verguisd wordt is
evenzeer de voorraadvorming door het voormalig goevernement, ten
zeerste ta veroordeleaf

4et de opium is aan het buitenland verkocht, dus heeft het geen na-
delige invloed op de Indonesische volksgezondheid»

5e. de Nederlanders hobben ons geblokkeerd en waar wij geen andere
artikelen van grote waarde meer konden verkopen, hebben wij de
opium maar verkocht»

Deze motieven gijn reeds aan de vroegere ledsn van de Sommissie
van Goede Dienstent Graham en Dubois door de Republikeinen medege-
deeld en later door Soekarno en Hatta bij Cochram verdedigd* Vandaar
dat Goohran in zijn rapporten aan de Veiligheidsraad over deze ne—
telige kwestie niet rept»

In varband met herhaalde berichten over de Silewsngi-devisl» wordt
het volgende aangetekendi
De S. divisie is een elite-groep van het republikeinse leger de
Tentera ïïational Jndonesia, de vroegere T.B*I. « ïentara Eepubllfe
Indonesia.
De bevelhebber van de ongeveer 10*000 tellende 3.-devisie is Kolonel
Kawilarang. Deze devisie is volgens Nederlandse militaire principes
door meergenoemde K. opgeleid en is het beste gedislplin»«rd en %«-
wa end van alle strijdorganisaties van de republiek* De decipline
en moedige houding van deze divisie is o «m. geroemd door de Ned.
Lt» Kol*fhoason en Drost» Als strijdorganisatie is sslj politiek
niet links georiënteerd» Een deel van dese divisie is met goed suc-



oes in november 1948 onder Generaal Majoor Qatot Subroto ingezet;
t «gen Moe ao in Kadloen («te vorig rapport hierover)*
Indien de berichten van de HYD Juist zî n, dat reeds $ ba tal 3 ons
van dese divisie met de Nederlandse legereenheden samenwerken, fre~
tekent dit een grote politieke overwinning, die uitgebuit moet wor

ten de Nederlandse regering er in sou slagen, naast dece S.-di-
visie vxegare goede kernen van de T.H*I* tot samenwerking te be-
wegen, (do o r tussenkomst v*» betrouwbare Indische voormannen) zou
dit voor de zo zeer gewenste opbouw van Ind» en Wed* van groet nut
sslja* Daarmede zou men tevens de plunderende en moordende link*
extremen vogelvri;Jverklarea en hun opruiming aan dese overlaten*
Het in vorige rapporten In extenso uitgewerkte advies tot instel-
ling van een Federaal Leger onder gezamenlijke supervisie van Ne-
derlanders en Indonesiërs en de instelling van een Koninklijk Ei-
litair* Academie voor IndonesiS, zou mede ertoe bijdragen de weg
naar de politieke vrede te effenen*

Indien het gewenst is, kan een speciaal rapport over de strijdor-
ganisaties van de republiek Indones ia samengesteld wor&ea» Vol-
doende gegevens hierover staan ter besahikking*

31-3-49

voor eensluidend afschrift!



AFSCHHIPf.

Be tref t j Commentaar og inhoud van fle brief

De authenticiteit van de "brief kan eventueel worden bevestigd door een
photo— «opie»

3>e brief is verzonden op 2 Maart 1949 van Balige gelegen in de
Residentie Tapanoall.

Schrijver ia de Hr. ELIAB.5.SIAGIAN. Birectsoir van de S .U. P» (een
MuloschooZ),

Publicatie van de brief kan vrijgegeven worden, mits geen p̂ ersoons-
of geografische namen worden vermeld. Vermelding er van slechts $oor de
beginletters, om eventuele represaille s te voorkomen*

Als tegenzet tegen een een kortelings door Prof» Schermerhorn in
*VRIJ JrBDEHMlfBH gelanceerd artikel, waarin genoemde Prof, de glorieuze
intocht der Bep* leiders in Djokja voorspelde, zou een artikel met ge-
bruikmaking van de inhoud van deze brief worden gecomponeerd* Daarnaast
zou een verklaring van beginselen, welke verklaring eveneens moet bevat-
ten dat Pro t* geloofsovertuigingen tegen elke revolutie is, vlgns» de
doctrine van Dr. Abraham Kui.lpar, doch niet tegen een gezond nationalisme
zoals in de brief vervat, ten zeerste verhelderend werken»

Mede door toedoen van gekleurde verklaringen van P. v. A. -zijde ia men
in goed Nat, kringen in Indonesië de overtuiging toegedaan, dat alle

stelijke Partijen in ffe&erland tegen het gezond HatioaaliBrô gl?» en
j aat leidt men daaruit af) dat dfe&e partilen ierû géer wiJLien naar

i» ' dit evenzeer êin d«r grote negatieve
ooraaken van het Mislukken van een betere verstandhouding tussen ds
Christ* partijen en de gematigde Indon* nationalisten*

Laat men bovenstaande politieke beginsel-verklaring steeds en steeds
herhalen en eventueel in het Kaleis vertalen en op grote schaal versprei-
don*

Naast de zo nodige voorlichting, bereikt men evenzeer daarmede een
juistere waardering voor de eerlijke beginselen en op het Christelijk ge-
loof steunend standpunt van Srô estant Kederland en in de nabije toe-
komst *«n versteviging van onverbrekelijke banden voor beide landen»

Mtn haast zieh om deae beginselverklaring te vertalen en alom in
Ind* te verspreiden*

ff ei der toekomst hangt evenaeer van deze verklaringen af»

Voor eensluidend afschrifti



Betreft! letterlijke inhoud van een brief van een bekeerd Republikein»

•Alleen ditt Ik zit midden in de Indonesische Nationale Beweging, in het
bijzonder in T,.Met de beste bedoelingen voor de vrijheidsstrijd van de
Indonesiërs heb ik me bij de nationale beweging aangesloten» Het ging
goed in het begin, en ik bedoel daarmee, dat elke Indonesiër het in het
begin enkel en alleen te doen was om de Vrijheid*

Haar ...«later, na een half jaar, na één jaar, na Linggardjatl-. na
Renvllle-agreeaent, toen liep het mi»! Vele Indonesische leidera Mont-
spoorden" J Het ging niet meer om Indonesië, het ging cm het eigen be-
lang, Gewapende benden (geen T.N.I.) verrezen als paddestoelen uit de
grond» Ze werden door politieke avonturiers ten eigen bate aangewend en
ze waren gehoorzaamheid aan niemand schuldig!! Het woord "MEKDEKA" ga**
ven se toen een heel andere betekenis» En hierin lag het tragiek van de
Indonesische vrijheidsstrijd! De ware patriotten onder de Indonesiërs
wilden en willen het goede voor het Indonesische volk, maar de opportu-
nisten, de avonturiers hebben het bedorven* Want in troebel water is het
goed vis a en, niet waar l En dit feit wordt maar steeds aangewend om de po-
litionele actie te verdedigen en... ..terecht! Als ik hier zeg "terecht"
dan is dat gelijk een zucht van verlichting van een groot deel der Indo-
nesiërs, die al genoeg last hebben gehad van de Laskare en andere gewa-
pend* benden, goals de "Barisan Harimau Llar" (De Wilde Tijgera Colonne),
de "Barisan Halilintar* (De Bliksem Colonne) etc* etc*.*, allemaal gewa-
pende benden * die schreeuwen, flat ze voor de vrijheid van het Indoneai-
eehe volk vechten» maar in werkelijkheid voor eigen belang* of voor het
belang van enkele politieke of militaire leiders. Al deze feiten maak-
ten het Sookame em Katta moeilijk, maar ce konden het niet het hoof A
biede». Dia feiten bekennen ging ook moeilijk* Want het weeën van de
strijd om de vrijheid der Indonesiërs is goed en te rechtvaardigen, maar
we hebben hier In IndoneÉiS met zoveel problemen te kampen, zowel inter-
nationale als nationale problemen, die de Indonesische vrijheidsstrijd
op allerlei mogelijke en onmogelijke manieren in de weg staan en somwij-
len volkomen belemmeren» Voor mij is het een vaststaand feit, dat Indone-
aië door de grote wereldmachten feitelijk maar zo'n beetje beschouwd
wordt ale een pionnetje op het politieke schaakbord* En een overtuiging
is het voor mij geworden, dat Indonesië en Nederland werkelijk elkaar
dieper moeten begrijpen en waarderen om zodoende het Indonesisch pro-
bleem beter en sneller zelf op te kunnen lossen tot beider belang en wel-
vaart. Naar mijn mening wordt er door het buitenland met Indonesië* veel
te veel geaohaoherd. TJ.ÏÏ.O. heeft geen goede Voorlichtingsdienst, andere
zouden er in de vergaderingen van de Veiligheidsraad niet zulke blamage»
omtrent Indonesië* begaan zijn. Besumerend komt het hierop neert

Nederland en Indonesië moeten in nauwe samenwerking en wederzijde
begrijpen komen tot de spoedige vorming van de Verenigde Staten van Indo-
nesië* met een volledige souvereiniteit, omdat het de wens is vmn het In-
doneeieohe volk van 75 mlllioen zielen en met Nederland in tJni-rerband
verder samenwerken tot de opbouw van dit uitgestrekte gebied* Baar In—
doneall helemaal los van Nederland is niet de wens van het overgrote deetL
van het Indonesische Volk en het is ook gevaarlijk voor Indonesië",

Maar waarmee ben ik nou eigenlijk bezig? Zonder dat ik het weet
ben ik verdwaald geraakt in een politiek doolhof. Enfin, het is ook wel
eena goed, wanneer jullie een beeld, hoewel niet volledig, krijgen van
het Indonesisch probleem".
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Ik heb de eer TJEoogEdeIGestrenge
hiernevens ter kennisneming aan te bieden
een viertal kranten-artikelen voorkomende
in het "Bataviaasch Nieuwsblad" resp. van
Ij. November, l± December, 11 December en 16
December j.l., naar de inhoud waarvan wel
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de Gonaul-öe&eraai der Hederlanden

Haar' aanleiding van Uw «mdeling verscek o» enige bijzonderheden

rap por t «r e& t • • • ' • ' . . . _ ; , - ,

Vfiir de oorlog «a* d* lieer S,»,ALLAGAPAï It.fcoloaei bij de
medlaehe dienat van de 'lr«X î»éb« tr®»; en en ««a ia d»«e
o.a.g«atatiomie«rd ia Xftdia, f'aleatlaa en Ssg»ia»é* Hij waa

it*t d« »al van 3i»«aî r* In X^2 w*»d feij door de Jappen
g«»aa>t. Midd»n 19̂ 2 wwd hij Trlj*iUig«r bij te 1*8*4*
loSNtlatloSNt Amy) . Tot Au«»8tua l$l|̂  fat hij ooll»g« aam «w

uniT»rBit«it %* i-«wuifc, waar hij o.m*oontaet had w»t HAÖÖ4V4H»
In Attguatua 1$1̂ 3 T»rtrok hij naar Bviraa *n in F^b
w«rd hij t« Reskgfton goplan tat. In April 19l̂ i w«rd hij
»eor«tari»-geoaraal vaa dt Intilp Ind«p«nd«nt L«ague té
In D*o«ab«r ifl^ basooht M j Ba t art a, SOerabaja «
l«idd« daar *«n aotie voor ha t varsaaaalan van kladinj. D«»» aoti»
liep op niet» uit» daar to«ï d» kl*rem ew»aal var«n ing»*a««ld,
de Jappen uitvo«r hiervan vertx^aa» In Janaari 19li5 te«so«ht hij
m«t nO«i«raal BOSS" Sv»atra, In Juni 1%5 w«rd M j door g«B*raal
BOSE bevorderd tet G«^raal-MaJoor en banoeud tot eoaaiifl«ioaep van
da AndMumen, gij heeft dez« poat evenwel nooit betrokkeft.

trard Bij ï»aol»«v»n ala
i oaui t*adigh jden «en ooll&borataur «mt 4» J»pp«n, «oihtw »«n
'eerlijk aan «m slat oorrupt »oal* RAO&&VAB. Hij apreekt
Ta»il tn Hindttatani»

De Seoretari» voor dpealale Die»»ten

Copy aan»
Proc.Öimwaal bij hat
va» K0d.Tndi*» BatRvift
Directeur lofl», Batavia



Voor B VIII
Van C ii

Naar aanleiding van het bericht, dat een
Pemoeda1 s van Java en Sumatra naar Engeland en
gaan om aldaar propaganda te maken voor de Republiek, Kon ik
van mijn bron maar weinig te weten komen. Over ANDÜ waren niet
meer gegevens beschikbaar, dan ons eigen bericht meldde.
Hij zou. identiek kannen zijn aan de genoemde "John", maar er was
ook bij bron een verwijzing voorhanden naar een "John" waarvan in
1930 bekend was, dat hij in dat jaar in Indië voor propaganda
doeleinden werkzaam was.
y Zainal staat vermeld in N.E.F.I.S. Singapore Special Report
/Avan 24.7.46. t- —
'J \ Verder kon ik helaas geen gegevens krijgen.

27.10.48
L.P. 1583



KABINET VAN DEN
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Plein 1813, No. 4
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Uit een rapport van de Secretaris v. s. d. "bij het Consulaat

Generaal te Singapore ,No. 78-48, zij het volgende geciteerd :

u
ti
it
M

'l"

'H"

t»
s\

Een aantal Pemoeda1 s van Java en Sumatra zijn thans te
Singapore en zouden op weg zijn naar Engeland en Amerika, ten-
einde daar propa|[anda te voeren voor de Republiek. - ~Zi j m oe ten
zich o. a. melden bij The Indonesian League of Independan.ee,
18 Allen Street, Brook3jti 6, New York (het adres van John Andu)
D. Mahyudin c/o John Soutie (een broer van Drn Gans ?)
923 Myrtle Avenua, Brooküjm 6, ïïew York.

De navolgende Pemoeda's zouden naar Amerika gaan :
Alanad Zakari (lnd.paspoort No. S/1082, verstrekt te Singapore
dd. 3 Maart, Hardono, (Midden Java), ÏÏawi (S.W.K.) Mawi (S.W.K.)

. (S.W.K. ) John (S.W.K. ) Saudi (Midden Java), Baroon (S.^ï.K.),
(S.W.K.) Bamai (S.W.K.) ^-
Zij monsteren te Singapore aan op schepen naar Engeland én f^

Amerika met de bedoeling in Ingeland of Amerika te deserteren. --— *
De maesten van hen hebben de middelbare school geheel of gedeel- /
telijk doorlopen. Te Singapore logeren zij o.a. op Java Rd.2 en !
Bussorah. str. 61 (03).

De Eaadadviseur in Algemene Dienst,

Aan de HoogEdelSestrenge Heer Mr.L.Einthoven,
Centrale Veiligheids Dienst,
Javastraat 68,
's-G r a v e n h a g e .

40220 - '46
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Vh v i j 13 September

Lange Houtstraat 19

Lif h IVoJgna.

' Het Hoofd Algemene Personele Zaken
24NOV.194/

Hr.Mr.J.W.van Hoogstraten

Binnenhof 7

«s (SAVEHHAGE BUREAU R
Uitzending Communisten en
van lieden positief anti- /ff-/i--*/7
huidige Ned.Ind.Reg. /

Het zij mij vergund bovenstaande twee punten onder Uwe aandacht te
brengen.

Uitzending naar Nederlands-Indie, zowel in ambtelijk als particulier
verband, van lieden van bovengenoemde politieke opvattingen kan voor het
Indisch bestel, speciaal onder de huidige omstandigheden, een groot ge-
vaar opleveren.

Communistische eelvoxming en propaganda aoht ik geenszins illusoir,
niet zozeer een gevaar voor de grote massa kleine lieden, noch de Javaan,
noch de Soendanees en ïfedoerees voelt iets voor reëel communisme, doch
vel het half intellect en zij, die in chaos winst, want roofmogelijkheden
zien, eveneens onder de Chinese bevolkingsgroep; de houding van den Suma-
traan tegenover communisme ken ik niet. Beïnvloeding van het leger en de
vloot lijkt mij mogelijk en geenszins uitgesloten*

Be moeilijkheid voor mijn bureau is gelegen in het feit dat ik onmo-
gelijk leden van welke politieke partij dan ook kan tegenhouden, tenzij
de Nederlands-Indische legering zich positief uitspreekt feegen toelating
van deze lieden.

Een andere categorie lieden, waarover eventueel een uitspraak van
de Nederlands-Indische Regering ware uit te lokken, zijn die vele lieden
welke steeds in het openbaar en tegen een ieder op grove wijze het Rege-
ringsbeleid laken. In het midden latend of men zich kan verenigen met de
Regeringshouding tegenover Engelsen en Indonesiërs, brengt het ambtelijk
fatsoen mee, dat door ambtenaren geen propaganda gevoerd wordt tegen de
Regering. San dergelijk soort propaganda, als zij uitgaat van hoogge-
plaatste, invloedrijke ambtenaren of wel particulieren, zou de Regering
kunnen nopen, dergelijke personen niet in Indie te admitteren.

Ik moge UHEG beleefd in overweging geven op beide punten de beslis-
sing van den Luitenant-Gouverneur-Generaal uit te willen lokken»

HET HOOFD VAN DE AFDEU33G SECURITY

w. g»
G. A.Burgerhoudt•
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Onderwerp: Uitzending naar Ned.Indie van
conanunistan en van personen, die
positief tegen het beleid der
huidige Ned.Indische Regeering
stelling nemen.

Naar aanleiding van Dw geheim eigenhandig schrijven van 16 Oct. J l»
no.K 10812a heb ik de eer UHoogEdelGestrenge mede te deelen, dat de door
U gestelde vragen bezwaarlijk in denzelfden algemeenen zin, waarin deze
gesteld zijn, door mij beantwoord kunnen worden.

In beginsel zal geen enkele politieke overtuiging of politiek stand-
punt ten aanzien van het oogenbükkelijk regeeringsbeleid een beletsel
kunnen vormen tegen uitzending naar Nederlandsoh-Indie. Dit is niet anders
dan een principe van een democratisch bestuurde maatschappij*

Maar inhaerent aan een democratische maatschappij is evenzeer, dat de
overheid grenzen stelt aan de toepassing van beginselen van staatkundige
vrijheid en vrije meeningsuiting en deze grenzen zullen daar liggen, waar
van deze toepassing door bepaalde personen verstoring van de openbare orde
is te duchten dan wel een ondermijning van het overheidsgezag.

Dit gevaar kan aanwezig zijn, wanneer aan de antecedenten van den be-
trokken persoon, in verband met zijn toekomstige werkkring, aanwijzingen
kunnen worden ontleend, dat de betrokkene een actieve propaganda voor zijn
politieke beginselen zal voeren op een wijze, welke bovenbedoelde gevaren
meebrengen.

Gezien de wijze, waarop dit in het algemeen door de communisten pleegt
te gebeuren, bestaan er ejjnstige bezwaren om aan ds uitzending naar deze
gebiedsdeelen van dergelijke personen mede te werken en dan vooral onder
de huidige omstandigheden nu de politieke verhoudingen nog allerminst geves-
tigd zijn en veel onzekerheid bestaat omtrent de rol, die de communisten
hierbij spelen, althans willen spelen.

Hierbij zal ten aanzien van uit te zenden ambtenaren een strengere
maatstaf dienen te worden aangelegd dan ten aanzien van particulieren, waar-
van de redelijkheid ligt in het feit, dat van een overheid evenmin als van
welken werkgever ook verwacht kan worden, dat door haar personen in dienst
worden genomen, die zich vijandig stellen tegenover de door haar gevestigde
en in stand gehouden orde van zaken.

De bovenstaande richtlijnen zullen minder bruikbaar zijn voor wat be-
treft de personen, die positief stelling nemen tegen het huidige regeerings-
beleid.

Te hunnen aanzien zal de maatstaf liggen in de beantwoording van de vraag,
of hun aanwezighied hier te lande verstorend kan werden op de door de Regee-
ring geleide moeizame pogingen tot het brengen van evenwicht in de politieke
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en sociale verhoudingen der verschillende bevolkingsgroepen.
Tegenover de telkens van Indonesische zijde uitgesproken achterdocht

omtrent streven en pogingen tot herstel van koloniale verhoudingen zal op
bedoeld politiek standpunt nog meer op de wijze, waarop dit uitgedragen
wordt bij de beslissing omtrent een uitzending zeker gelet dienen te wor-
den, waarbij de aar|l van de betrekking en de toekomstige positie in deae
maatschappij belangMjke factoren zullen zijn.

Het bovenstaande is niet bedoeld aüs een algemeene gedragslijn, maar
bevat wellicht voldoende richtlijnen met behulp waarvan telkens van geval
tot geval omtrent de|uitzending naar Nederlandsch-Indie kan worden beslist.

Indien dit schrijven U aanleiding mocht geven tot opmerkingen zal ik
deze gaarne vernemen.V-

De Procureur-Generaal
bij het Hooggerechtshof van ïïed.Indie

(w. g. Mr.H. W. Felderhof. )



den 19 November

èp schrijven No.

Aan

: Indische kwestie,

BUREAU B

Hierbij doe ik U een rapport toekomen be-
treffende een pamflet afkomstig uit Zuid-Afrika.

Een fotocopie van dit pamflet wordt hier-
bij ingesloten»

De Hoofd-Commissaris van HAlitie.

(R.W.v.Eijk).

de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
's-G R'A V S N H A G E .



Inlichtingendienst .
*" ' Utrecht.

A/1 3-1073

, R A P P O R T .

Op 17 November 19̂ 7 werd onderschept een poststuk afkomstig uit
Zuid-Afrika.

De inhoud bleek te zijn een aanplakbiljet, waarvan de fotografi-
sche opname hierbij wordt gevoegd,

k'&'t' De geadresseerde is genaamd:
f * ' MARTIWJS WILHELMUS LUBBERS, geb. te Utrecht 5-6-1931*., won. van

Melder Duijnstraat- 13 te Utrecht. Hij is de zoon van JOHAN REINIER MARIA
AvI-LÏÏB^ERS, .geb. te Johannesburg (Zuid-Afrika) lWf-1°98 en PETERDINA
'S JJANTJE KOSTER, geb. te Grootegast 29-6-1905.
s >®' De vader was genaturaliseerd Nederlander en werd gedurende de be-

zetting door de Duitsers gefusilleerd.
Van het gezin Lubbers is op geen enkel gebied iets ten nadele .

bekend. Deze kennisgeving aan de r,V.D. is meer bedoeld om te wijzen
op de invloed van de Republikeinen op de Internationale (Zuid-Afri- .
kaanse) pers, voor zover dit pamflet op Indonesië en.niet op India
slaat.

Utrecht, 19 November

O



N AANVAL

VERKLEINDE OPNAME VAN HET PAMFLET
Dé, letters van "VADERLAND" zijn
rood v&n kleur, alle andere zwart. !
Ware afmetingen: 45,5 x 57,3 om.



PAKJE IN ORIGINELE STAAT
Licht-blauwe aan de zij-
kanten opengescheurde
enveloppe(Linnengeperst)
Op de achterzijde staat
geen afzender vermeld.
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VERSLAG BESPREKING MET DE 'HEER VAN RIJN j „ Q ..... 1QA7

™wart+„„„ «* *« WI»H«. ! l O NOV. I34/Directeur van de Niwin.

Van de Heer Kuipers ontving ik de mededeling/lat ik mij mét de Heer Van Rijn
in verbinding zou kunnen stellen om hét security-probleem, betreffende de
uitzending van Nederlandse artisteh naar Indië, te bespreken. Ik kon hierbij
refereren aan het onderhoud, dat Mr. L, Einthoven met de Heer Ottén had gehad.
Telefonisch heb ik toen een afspraak gemaakt met de Heer Van Rijn, waarbij ik
'mij voorstelde als De Greef, werkzaam op het Kabinet v.d. Minister President*
Toen ik de Heer van Rijn voor het eerst ontmoette en ik hem vertelde dat ik hem
kwam spreken naar aanleiding van het onderhoud van de Heer Einthoven mét de
Heer Otten, stelde hij mij prompt de vraag "wie is Einthoven, ik weet van niets".
Ik deelde hém daarop mede, dat de Heer Einthoven eveneens werkzaam was op het
Kabinet v.d. Minister President, doch dat ik graag had, dat hij zieh even tele-
fonisch in verbinding stelde met de Heer Otten. De Heer Otten was op dat ogen-
blik echter niet te bereiken.
De Heer van Rijn vroeg mij vervolgens, waar het over ging.NIk kon hem moeilijk
vertellen, dat ik de bel kwam poetsen en deelde hem dus mede dat het ging om
een security-probleem, betreffende uitzending van de door de Nlwin gecontrac-
teerde artisten* De Heer van Rijn zei me toen dat dit toch volledig geregeld
was met de afdeling Security MINQG, namelijk zodra een artist zich aanmeldt,
gaat er een slip naar de afdeling Security, waarop deze afdeling mededeelt :
Tes of No. Was het No. dan werd er ook niet verder met zo'n artist onderhandeld,
doch hem medegedeeld, dat bovengenoemde Security-afdeling bezwaar maakte tegen
zijn uitzending. Voorzichtig heb ik toen de Heer van Rijn medegedeeld, dat hier
juist de moeilijkheid zat. Afdeling Security MINOG is namelijk wel gemachtigd
om personen, waarvan nadelige gegevens bekend zijn,, gedurende de bezettingsjaren
af te wijzen, doch niet, zodra het links-extremisme betreft* Hoewel zij er vol-
komen van overtuigd is, dat deze lieden geweerd moetenworden, kan zij dit nooit
verantwoorden*
De eerste bespreking heb ik hiermede toen stop gezet, na de Heer van Rijn,
verzocht te hebben te trachten zich alsnog met de Heer Otten in verbinding te
stellen, waarna ik hem nog graag ééns zou willen ontmoeten. Intussen zou er
dan door mij nog een bespreking gevoerd worden met de Heer Burgerhout van de
Afdeling Security van Overzeese Gebiedsdelen. Deze bespreking heeft inderdaad
plaats gevonden, waarbij de Heer Burgerhout me nogmaals mededeelde, dit het hem
onmogelijk was uiterst linkse elementen té weren, tenzij zij iets konden vinden
b.v. een lidmaatschap v.d. Cultuurkamer of iets van diê aard, doch dat lukte
hem practisch zeer weinig. Met de Heer Burgerhout ben ik toen overeengekomen,
fat wij samen een bespreking zouden hebben met de Heer van Rijn.
Deze bespreking heeft plaats gevonden op Woensdag, 24 September 1947.

Allereerst vroeg ik de Heer van Rijn, of hij zich reeds had verstaan met de
Heer Otten. waarop hij mij letterlijk ten antwoord gaf:"Ja, de Heer Otten heeft
me gezegd, dat Einthoven moet niet ouwehoeren, want hij heeft met mij over niets
gesproken» Ik heb hem wel gesproken, maar dat giag over heel andere zaken1**
Maar,- zei de Heer van Rijn, wij zullen met ons drieën waarschijnlijk toch wel
tot een resultaat kunnen komen, want ik begrijp nu, waarom het gaat en eveneens
in welke hoedanigheid TT hier bent*
Wij hebben toen de moeilijkheden besproken* Namelijk, dat niet 6ön instantie,
officieel de verantwoordelijkheid op zich durft te nemen om links extremistische
elementen uit Indie te weren. Noch afdeling Security, noch de Niwin noch generaal
Spoor of de Procureur-Generaal te Batavia zijn hiertoe gemachtigd en zouden, wan-
neer dit officieel bekend werd, hiervan de grootste moeilijkheden óndervinden.
Ik deelde daarop mede, dat het natuurlijk ook niet op onze weg lag, daar wij uit-
sluitend een informatieve dienst zijn, doch dat, Indien er geen oplossing werd
gevonden, ik er het nut niet van inzag voort te gaan met het verstrekken van
inlichtingen. Ik suggereerde vervolgens dat er toch wel mogelijkheden bestonden,
Om deze ongewenste elementen uit Indie te weren. Door de Niwin worden de gegadigdea

getest op hun artistieke capaciteiten* Hoewel ik deze methode niet fraai
vind, lag hier toch wel een mogelijkheid. De beide heren waren het er volkomen
over eens, dat er iets moest gebeuren, daar ook generaal Spoor hen in een persoon-
lijk gesprek had verzocht deze lieden niet naar Indie te zenden.
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De Heer Van Rijn riep vervolgens de Heer van Opstel bij de bespreking.
De Heer van Opstel zou namelijk de man zijn onder wiens auspiciën een en
anders moest worden uitgevoerd. Toen de Heer van Opstel vernam, wat de be-
doeling was, was hij zelfs zeer enthousiast en er was volgens hem géén enkel
bezwaar om deze personen aldus te weren* Niet öèn instantie zou de verant-
woordelijkheid behoeven te dragen, daar de gegadigde wegens onvoldoende
artistieke capaciteiten zou worden afgewezen.
Aan het slot van deze bespreking, heb ik de Heer van Rijn gezegd, dat ik
mij nogmaals met de Heer Einthovén in verbinding zou stellen en hoopte
op een rectificatie van een en ander.
Wat de bespreking zelf betreft, deze is zeer aangenaam verlopen.

Ter Kennisname voeg ik hier nog bij twee afschriften van gevoegde
correspondentie tussen de Heer Burgerhout en de F.G-. te Batavia*

$ De afschriften zijn gevoegd in CO 252B5, Uitzending naar Indie

D 15/12-«47



KABINET VAN DEN
MINISTER-PRESIDENT

•V/B n r. ;e. 11 Juli 1947
Piëta 1813, No. 4

Onderwerp: Ye rzo.eksohj?if ten met bet rekking
tot het Indische "beleid»

Volgno,

2 3JUÜI942.
ACD|/f<f//

In opdracht van de
Minister-President het Uc de eer U hiernevens
ter kennisneming te doen toekomen een 11-tal
verzoekschriften, "waarin door ondertekenaars
•wordt aangedrongen op een vreedzame uitvoering
van Linggadjati enz.

De Secretaris van de Minister-President:

C'

Aan de Centrale Veiligheidsdienst,
' s-Q-ravenhage».

4003 - '46



Verzoekschrift
aan Z. Exc. Dr. L.. J. M. Beel - Den Haag

Afkomstig van;
Dé ondergetekenden, meerderjarige Nederlanders,
verzoeten de Regering, 4

1. onwrikbaar vast te houden aan de vreed-
zame uitvoering van Lxnggadjati,

Am^std&etvt*..^ ^_2. Geen peFS©w9» óp leidende-post^nx-^n^
Indonesië of in Nederland te benoemen,
die direct of indirect voorstanders zijn
van militaire actie in Indonesië.

NAAM ADRES — WOONPLAATS

£-»£>''"fü:'"f' •''>' "-'/f2-fe

HANDTEKENING

Deze lijst opsturen^aan r 'Z. Exc. Dr. L. J. M. Êéel, Haag



ES "--i- WOONPLAATS

^È^^sff""^ *x*>-
fLSL -.afe urK^H^vvSTu* f ^



Afkomstig van;

..........:...:L;.

VérzoeksciHiit
aan Z. Exc. Dr. L. J* M. Bèel - Den Haag

De ondergetekenden, meerderjarige Nederlanders,
verzoeken de Regering,

L onwrikbaar vast te houden aan de vreed-
zame uitvoering van Linggadjaü,

2. Geen personen op ZeiJenJe posten in
Indonesië of in Nederland te benoemen,
die direct of indirect voorstanders zijn
van militaire actie in Indonesië.

NAAM ADRES --r WOONPLAATS HANDTEKENING

-
' •"

1 /fi
•) 1

5
'&*-

/*•

^/^ *-

£-,&'

. . - . . . .
Dew? lijst opstnreir aan: Zi Exc. (Dr. L. J. M. Bealv ten H*ag
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Verzoekschrift
r?/

aan Z. Exc. Dr. L. J. M. Beeï - Den Haag
Afkomstig van;

J.?Skker.y....Heiermann...& Co

A M S T E R D A M.

De ondergetekenden, meerderjarige Nederlanders,
verzoeken de Regering,

1. onwrikbaar vastte houden aan de vreed-
zame uitvoering van Linggadjati,

2. Geen personen op leidende posten in
Indonesië of in Nederland te benoemen,
die direct of indirect voorstanders zijn
van militaire actie in Indonesië.

Deze lijst opstwei» aan: Z.. Exc. 'Dr. ,L. J. M.:Be«l. - -̂ -̂ ^üen Haag
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Verzoekschrift
Afkomstig van;

aan Z. Exc. Dr. L. J. M. Beel - Den Haag

D.r.ukk0.r.i.j....Ee.i9.rmann,..& Co .

ElandB.atxaat ..... 1.6.9̂ 17.3.*..

A M S T E R D A M .

De ondergetekenden, meerderjarige Nederlanders,
verzoeken de Regering,

1. onwrikbaar vast te houden aan de vreed-
zame uitvoering van Liinggadjati,

2. Geen personen op leidende posten in
Indonesië of in Nederland te benoemen,
die direct of indirect voorstanders zijn
van militaire actie in Indonesië.

NAAM ADRES ~r WOONPLAATS

t£i/t^t^j^^t4-^h -w
«f'""*

HANDTEKENINQ

De*e lijst opsfuren aan: Z. Exc. Dr. L. JvM. Beel. ,̂  D^n Hang
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Afkomstig van;

$&U&^^

Verzoekschrift
• * \v,.:;',- - f f '"', i • - . . . • " -'-''.\':

valÉü ZyEï«£'Dr. L. J. M. Beel- Den Haag
v.'. ' ' . ""Vf: -.f- . •••;'—: '• . . . ' - ' - i . -—^~^

v " ; • ::|t > . • • ' " • ' ' ' ' . ^"''
'>\'v' De 01 ïergejekenden^meerderjarige Nederlanders,

verzpe ;en Jïe Regering,

1. onwrikbaar vast te houden aan dë*vreed- ?
J^Göfeetuitvoering van, LfnggaajatL-^ ^

2. Geen ^personen op leidende posten in
^i T 'iËF' ' • * fl 'Vt T T • T ' T £^ T • ^ *"

'•* /nd&nesië•T"óyr-' iri Nêderlandife benoetnen,
die! direct of indirect voorstanders zijn'

militaire actie in Indonesië, *

ADiRES ;— «WOONPLAATS

Deze lijst opsturen aan: Z. Ewf- Dr. L. J. M. Beel, — Den Haag

•.^^^•--.•^--Taa*»
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Verzoekschrift
aan Z. Exc. Rr. L. J. M. Beel - Den Haag

Afkomstig van;
De ondergetekenden, meerclerjarige Nederlanders,
verzoeken de Regering,

t, onwrikbaar vast te houden aan de vreed-
zame uitvoering van L,inggadjatt,

2. Geen personen op leidende posten in
Indonesië of in Nederland te benoemen,
die direct of indirect voorstanders zijn
van militaire actie in Indonesië.

ADRES — WOONPLAATS

^ai^-'rZ. Ejte. Dr. L.J.^



Verzoeksc
aan Z. Ere. Dr, L. J. M; Beel - Den Haag

Afkomstig van;
De ondergetekenden, meerderjarige Nederlanders,
verzoeken de Regering, • • . •

L onwrikbaar vast te houden aan de vreed-
zame uitvoering van Ljnggadjati,

2. Geen personen op leidende posten in
Indonesië of in Nederland te benoemen,
die direct of indirect voorstanders zijn
van militaire actie in Indonesië.

ADRES — WOONPLAATS

jjS

Dere lijst optsftrren ann: Z. Exc. Dr. L. J? M. Beef, •— : Den Haag





Verzoekschrift
aan Z. Exc. Dr. L. J. M. Beeï - Den Haag

Afkomstig van;
De ondergetekenden, meerderjarige Nederlanders,
verzoeken de Regering,

L onwrikbaar vast te Inoud^ft^afy^de vreed-
( zame .uitvoering van Eirt^fijadjati,
2. Geen personen op leidende posten in

Indonesië of in Nederland te benoemen,
die direct, of indirect uoorstanders zijn
van militaire actie in Indonesië.

ADRES — WOONPLAATS



ADRES — WOONPLMTS



verzoeKSGkrift
/frft-'

aan Z. ^xc. t)r. L. J. M. Beel - Den Haag
Afkomstig van;

*•-

— |WWMSB-3W6NP"*

De ondergetekenden, meerderjarige Nederlanders,
verzoeken de Regering,

L onwrikbaar vast te houden aan de vreed-
zame uitvoering van L,inggadjati,

2. G&eé( personen op leidende posten in
Indoiiesië of in Nederland te feeHöerhe/ï, .,
die direct of indirect voorstanders zijn
van rnilitaire actie in Indonesië.

i

ADRES —WOONPLAATS

&/&.?:* f *fffr

ZGT?Jvr~

lijst opsturen aan: Z. Exc. Drvi ^JïMvBé*!, ~ Den Haag
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Verzoekschrift
aan Z, Exc. Dr. L. J. M. Beel - Den Haag

Afkomstig van;

A

De ondergetekenden, meerderjarige Nederlanders,
verzoeken de Regering,

L onwrikbaar vast te houden aan de vreed-
zame uitvoering van L/inggadjati,

2. Ge$n personen op leidende posten in
Indonesië o/ in Nederland te benoemen,
die direct of indirect voorstanders zijn
van militaire actie in Indonesië.

ADRES -..•- WOONPLAATS

Deze lijst opsturen aan: Z. Exc. Dr. L. J. M. Beel, —' Den Haag





Verzoekschrift
Afkomstig van;

aan Z. Exc. Dr. L. J. M. Beel - Den Haag

De ondergetekenden, meerderjarige Nederlanders,
verzoeken de Regering,

1. onwrikbaar vast te houden aan de vreed-
zame uitvoering van L&nggadjati,

2. Geen personen op leidende posten in
Indonesië of in Nederland te benoemen,
die direct of indirect voorstanders zijn
van militaire actie in Indonesië.

ADRES — WOONPLAATS

' t i '

f^L^v^.^^j^Ji^^

Deze hjst-opsturen aan: Z. Exc. ©r. L. J. M. Beel, — Den jiaag
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Doss.29/3.

'EAU B
Volgno.

l
Van welingelichte ssijde werd vernomen, dat

. Mr.KOESM PBBEADIRBDJO, + 32 jaar, geboren te
Djatiwangi, ongehuwd, "Wonend e "G-root Hertoginnelaan 161 al-
hier, voorzitter der Vereniging "Verbond van Indonesische
Burgers" alhier, op.27 Juni 1947 met het m.s. "Oranje"
naar Nederlands Indië zal vertrekken om aldaar in Republi-
keinse dienst te treden.

Door het vertrek van Mr.JCoesna Poeradiredjo zal ge-
noemde Vereniging, die sedert enige tijd reeds-aan het ver
lopen is, thans geheel ontbonden worden.

Verzonden op 23 Juni 1947.
aan: het Hoofd van de C.V.D., alhier,



GEMEENTEPOLIT IE
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Antwoord op schrijven van:

Bijlagen: 1

i*f >•
APELDOORN, 8 Februari

Telefoon K 6760-4041
1947

C-UREAÜ 6
'Ni= romer;. j

Cv.un:
Onderwerpt Indiè'-avond,gegeven
door.'de CM... A.op Dinsdag 28 Januari 1947.

-t-'*/?

Vbfgno.

Ik heb de eer U hierbij beleefd te doen toe-
komen een verslag betreffende een alhier gehouden
Indiè'-avond, door de C.K.A. (Centraal Katholiek Apel-
doorn) in het gebouw "la Bordelaise" op Dinsdag, 28
januari 1947, alwaar als sprekers inzake Indonesië op-
traden: t

a. de WelEerwJ?ater Beekman O.F.M, uit Hoorn,
b. Mr. Bot uit 's-Gravenhag«.

FEB.

M*-

De commissaris van politie/**'

HEER Hoof d van den Centralen Veiligheidsdienst,

Javastraat 68,

' s - G R A V E N H A G E . '

Model G 14
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R A F P OS g 400,

_, jJ^beft aich, na .daartoe bekomen oj
dracht ep 28 **anuari 1947/ea £0 «ur begeveb naar de zaal vt
"Xa Bordelalse" Hooidstraö* alhier, alwaar eon Indie-avend
werd gegeven door da C»K.A., CSentraal Katholiek Apeldoorn).
Deze bijeenkomst wftïke^door circa 60 per*eöen werd beaocht,

^ wwé neö$eJi$- d&&r tl£& £&ïi*i3B*»*ï&*£>~^ . ^nwsktós ï̂-^—.—*.— *_.
-WelBerw. Pater Beetmaa se eenier,

onderwerp b^haMelde sprekers "Katholiek
In aije ^04evoeri4£ wekte bUJ de «anwezigen op

hiervoor te werken in het ;b«lang van de militairen Is Indiav
Verder schetst e fai^ de verzorging op geetrfeelijk gebied,
gevaren die er wel en ni«Tt waren, liet *ieb afkeuren* uit
over de coaananiatische «^»tie ia Affieterdaa tegen de "
keerend» militairen.

Al* ^weede epreker trad èp %• * Bet
gerepatrieerd uit X»d* Indie rai «en $ O* jarig ver-
aldaar* Ia een goed gedoctuH»Hte*rde .redevoering «ette

uiteen de opkomst én veranderingen in de Ooeter
landen en het ontwaken van d«ae bevelkin^. Bij stippelde
b*t garoeiead faro&ee tot meerdere Belfstandigheid. 7erd«r
sprak bij de houding van Soefcarno c»e. te.n opzichte van u,
Jappen gediarende de be»étt£n^, aan bet «inde daarvan en na*
dat de oorlog «as verloren* In verband daarmede de houding
van de Engelscben en de groote fouten die er gemaakt zijn
door dezen, waarvan de Indonesiërs hebben geprofiteerd au
kwam tenslotte tot de conclusie dat de erkenning van zelf
etandigheid in samenwerking met Nederland Kal moeten
aanvaard. % enkele vragen te hebben beantwoord werd de
eenkomst om 11 uur gesloten.

Apeldoorn» 29 *arm«ri
*

•̂ e boofd«geBt*rechercbeijr,

Gezieni
Be coiïaniesaris van politie, plv.

van der ferff)
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Naar aanleiding van het schrijven van de Centrale Veilig-
heidsdienst te ' 0-»Gravenh.age t No.B.4806, geheim, d.d. 12 December
1946, betreffende het verzoek om Inxicntingen ten aanzien van een
zes-tal prominente figuren uit d© voormalige Binnenlandsche
Strijdkrachten van de Provincie Groningen , en de voornemens de-
zer personen ten aanzien van het door hen gezonden telegram aan
de leden van de Statten-Generaal, in verband met de overeenkomst
van Gheribon, kan na een ingesteld onderzoek het volgende worden
vermeld :
Het bewuste telegram was onderteekend door:"
HARTEN JAKOB VAK TIL, geboren te Hoogkerk 24 Maart 1898, bankdi-
recteur, wonende te Middelstum Brouwersweg No»A«24-10;
Dr. GEHARD DIRK JONKER, geboren te Bussum 30 Juli 1905, Rector
aan het Wlllem Lodewijk Gymnasium te Groningen, wonende te'Gro-
ningen Mr. Troelstralaan 52 j
HENDRIK HOUWEN« geboren te Groningen 7 Augustus 1896, handelsrei-
ziger, wonende te Groningen Heymanslaan 12/b;
ATE EILANDER, geboren te Hoogkerk 24 Augustus 1907, vleeschwaren-
fabrikant, wonende te Hoogkerk Aduarderdiepsterweg 9/1;

£-WILLEM ADRIANüS SCHRIJVERSHOF, geboren te Oostvoorne 23 Januari
1907, zonder beroep, wonende te Groningen Van Wasaenaerstraat 5/a

-. e,n JAN CAREL *a JACOB. geboren te Amsterdam 22 Januari 1900,
"leëraar in plantkunde, wonende te Haren Dilgtweg 28.

De vier eerst genoemde personen belijden de Gereformeerde
Godsdienst, Schrijvershof de Neder-dultsch Hervormde, terwijl ;
's Jacob geen Godsdienst belijdt. !

Alle» behooren tot de voormalige Binnenlandsche Strijd-
krachten van de Provincie Groningen, als hoedanig zij hebben deel--
genomen aan het verzet tegen de Duitschers. Zij zijn evenwel niet
PE prominente figuren uit de voormalige B.S» van de Provincie
Groningen, terwijl ook is komen vast te staan, dat zij door het
zenden van dat telegram niet de meening van het overgreote deel
van de voormalige B,S. van de Provincie Groningen hebben vertolkt^
Verschillende leidende figuren uit de voormalige B.S. hebben het
zenden van bedoeld telegram becrltiseerd.

De heeren van Til en Dr, Jonker hebben later verklaard, dat
et nimmer in hun bedoeling had gelegen om een onwettige actie te

ondernemen of daartoe aan te zetten. Voorts hebben eenige vooraan-
staande personen uit de voormalige illegaliteit van Groningen ver-
klaard, dat zij er van overtuigd waren dat deze heeren door het
zenden van bedoeld telegram, slechts de meening van één klein
edeelte van de voormalige B.Si van de Provincie Groningen hadden
ertolkt. Zij waren vooivts van meening dat genoemd zes-tal geen
onwettige middelen, in welken vorm ook, zou gebruiken om het doel
*e bereiken.

Met uitzondering van den Heer Schrijvershof genieten allen
een goede jeeputatie. Vau Schrijvershof wordt gezegd, dat hij zich
als Gewestelijk Commandant van de voormalige BiS* heeft bevoor-
deeld. Hij zou al vrij spoedig in het bezit zijn geweest van een
prachtige luxe auto, die hij later,door eenige handigheid, voor
F.900.* zou hebben gekocht. Ook zou hij destijds zeer ruim voorzfe
zijn geweest van levensmiddelen en rookartikelen. Een onderzoek
hiernaar is evenwel nimmer ingesteld, zoodat het niet bewezen is
•verklaard dat hij zich in deze functie inderdaad aan minder goede
practijken heeft schuldig gemaakt.

G r o n i n g e n , 9 Januari 194-7.
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Onder aanbieding in afschrift van een in denï»ationale
itotterdansche Courant" van 3 deaer voorlcoiaend bericht nopens
een door zes prominente figuren uit de voornalî  Binnenlanflselio
Strijdkrachten van de 'Provincie Groningen aan do leden van do
Staten-Generaal verzonden telê ran» naar den inhoud waarvan ter
bekorting verweaeri rsoge wprclcn, heb ik de oer U te verzoeken mij
wel spoedig te willen inlichten nopens de blijkens liet slot van
het telegran bedoelde voomenens dezer personen en net betrekking
tot iiun antecedenten.

liet Hoofd van den

namens dezen -
den Hoer Hoofd-Gorinissaris de Luitenant-üolonel/
van Politie
te

J.G.ürabbendoa.
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Zes prominente figuren uit te voormalige Binnenlandsche Strijd-
krachten van 4e provincie Groningen, (bader wie de gewestelijke
commandant. de commandant der bewakingstroepen en ae directeur van
het afwikkelingsbureau, hebben Zaterdag een telegram van den volgenden
Inhoud verzonden aan de leden van de Staten-generaal:

"Leden van de voormalige Binnenland s ohe Stri jdkraohten In de
provincie Groningen, wetende daï ''ĵ Ênr̂ ViliaEBS'̂ SMCov
deel van de voormalige B. S. vertolken, wijzen u erop. dat indien de
overj&ejatagmiit yan Cheribon wordt aanvaard, dit aanleiding zal geven
xot ̂ BelTWnitfrĝ C"Dtnnenland8ohe moeilijkheden en dringen er daarom
bij u met de meeste klem op aan al het mogelijke te doen om het heil*
looze aocoord niet te doen aanvaarden* Zij verzekeren u, dat zij
bereid zijn zioh opnieuw aaneen te sluiten voor de eenheid van het
rijk».



C. V. 'D.

$037' 46 Geheim.
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G o e s , l O December"!946.

Onderwerp : 'Toezending krant

Bijlage: fién krant.

Hierbij iieb ik \Villem Verhulst ,0pperwa.chtnie'est er
der Rijkspolitie te G r o e s , d e ' e e r U Hoog Edel Gestreng
ge beleefd te doen toekomen een blad'"Zeeuwsch. Dag-
blad van 9 December 1946,waarin U een artikel over
een vergadering die te G-oes was belegd in verband
met de Indische kwestie ,kunt aan t r e f f en .

De belangstelling voot die vergadering was bui-
tengewoon groot .

'x Aan
'_ . chef van den
entralen Veiligheids Dienst

te
s-GRAVEmAG-S (Javastraa.t 68).



Toen de Noodklok
klepte

Heftig protest van vele Zeeuwen.
Zeeland's Zonen ep de bres.

't I» «en ae«r goede gedachte
geweest raa enkelen, die, be-
hoorend* tot verscbillenda po-
litiek* partijen, de hoofden sa-
men «taken om een meeting te
houden in bet centrum van
Zeeland, met betrekking tot de
Indische kwestie.

Zaterdagmiddag half drie- was p

dan ook de groote zaal vaa dhr |
Krijger aan de Beestenmarkt |
g,ev«ld met *Re' honderden om
te luisteren naar sprekers., ken-
ners van Indië en om een
'krachtig protest te laten hoo-
ren ten aanzien van de plan-
nen en voorstellen der Com.-
GeneraaL

: Met het zingen vaa tvyee cou-
I pletten van het Wilhelmus
;,werd de samenkomst door dhr
R. Zuidema. geopend, die er op
wees, dat ia de komende week
door de Tweede Kamer der
Statn-Generaal een belangrijke
beslissing moet worden geno- j
men. Een beslissing, die ons al-'
Ten ter harte gaat en waarom
we dan ook vanmiddag bijeen
zija, ' .-

• Als eerste spreker trad op M'r'
|Dar L. J. J. Caron, oud-gouver-'
;neur van Cekbes.

,,' De Republiek Indonesia,
'\n Japansche creatie.
;! Zóó noemde dhr Caron het
jj product va.» Soekartio ett de i
|: zijnen en de sprekeyHs er vol-!
komen in geslaagd «p» stelling

:• t« bewijze» Als. hét ontwerp
, van Linggadjati wordt aan-
; vaard, dan i* Nederl.-Indïë vol-1
i komen overgeleverd aan een
| stel „intelligente jagers" aan
! willekeur en terreur. De Com.-
generaal heeft niets bereikt,

-i„want bij dit ontwerp der „Unie'!
ia van de zijde van. Nederland
a l l e » toegegeven en de re-
publikeinen kregen, in alles hun
zin. En zoo 'Is het gekomen, dat
de naam van H. M, Koningin
Wilhelmina in één adem wordt
genoemd met die van Soekarno

en Hattant I» dat niet méér
dan schaamteloos? Sumatra. en
Java zullen van de republiek In-
donesia deel uitmaken. „Doch
al» Indjë-kenner", aldus Mr
Caron, „geef ik U de verzeke-
ring, dat nu en straks geen en-
kele Javaan, met of zonder mi-
litair pa'kje aan, zich i» Atjeh
gal durven wagen".

Het is spreken» vaste over-
tuiging, dat we ïn geen enkelen
vorm aan deze overeenkomst
kunnen medewerken. '

Wat kunnen, wij dan wel
doen? Da-t is dit. Een commis-
sie naar Indië sturen met als
opdracht een ontwerp te geven,
dat ligt binnen bet raam der
Kon. boodschap van Dec. 1942.
En naar de mate van hun kunnen
zullen wij dan aan Indonesische
kringen en personen medewer-
king geven in h«t regeerbeleid

Als Linggadjati en/ Cheribonj
•worden aanvaard, dan zal er eer

! tijd' komen, waarin de Indone^
sische bevolking van ruim 61,
millioen de naam van het Ne-
derlandsche volk zal vervloeken,
omdat wij hen, in het meest cri-
tieke oogenblik, aan henzelf
hebben overgelaten. Dat kan
niet en dat mag niet.

Laat het huidige/ Kabinet
er aan denken, dat zij niet
verder gaan kan dan vrije
Nederlanders dat willen l

Willens en wetens wor-
den wij bedrogen.

Dit was ds felle aanklacht
van dhr A. Ph, Winter, oud-
Indisch officier, die als .tweede
spreker optrad. Alle berichten,
di« wij over Indië ontvangen
zijn aan een nauwgezette cen-
suur onderworpen. Toch komen
we meer aan de weet dan de
Nederl. regeering lief is. Er
glipt wel een» wat door l „En
daardoor ben i'k in staat om
alle beschuldigingen, die ik hier
lanceer tegen de Nederl. regee-
ring, «net deugdelijke bewijzen

en foto's te staven", aldus
dhr Winter. In de laatste 50
Jaar heeft Nederland t.a.v. de
volksgezondheid in Indië1 veel
jgedaan, getuige o.a. de genees-
kundige hoogeschool te Batavia.
Vele zeer bekwame medici heb-
ben hun beste krachten gege-
ven ter bestrijding der volks-
ziekten. Als de Nederl. regee-
ring niet spoedig ingrijpt, dan
dreigen er duizenden en dui-
zenden te vallen door cholera
en pest. In verscheidene gebie-
den beerscht thans hongersnood
en groote ellende. ,

Soekarno heeft in den bezet-
tingstijd 400.000 man laten de-
porteeren en nog geen 15 pet.
keerde weer l Het bekende rap-
port Van Poll mocht in Indië
niet worden verkocht Vooraan-
staande Indische ambtenaren
worden ontslagen, omdat zij
niet staan achter het beleid van
T. Mook en de Com.^GenferaaL

Aan bet «ïnd der Vergadering
weid besloten onderstaande-jmotie
telegrafisch ter kennis vw%.c(g're-
geering te brengen: •-"'"

Honderden bewoners vaniZ«id-
en Noord*Beveland dp 7 Decem-
ber 194é te Goes in vergadering
bijeen, onder leiding, Van een
commissie, bestaande uit personen
van versohillende richtingen;
eischen van de Regeering «n d«
Volksvertegenwoordiging:

de
ontbindt en daarvoor

te van het bloed "van* onzed^miT^de3/sctójnge^^to
Holl. jongens. ]Kroon;

Nog 15.00 landgcnooten akten ! Vragen de Regeering de fcrach-
achter het prikkeldraad. Wiei.tigste maatregelen te nemen ter
kijkt er naar om? Deze «eïnter-j bevrijding van de vele geïnter-
neerden kunnen vrij komen. Hoe? (Heerden op Java, en ter bestrijding
I>óor betaling van f 5000 voor van terreur en intimidatie;
iedere gevangene l Dit alles wordt Vragen aan de Regeering 'te
door^ de defaitistische Nederl. verhinderen, dat. de vrijwilligers,
regeering getolereerd. Is het niet di« naar Ifldlë zijn gegaan, be-
jneer dan -verschrikkelijk? Spr., Jast wordeti niet het neerhalen van
doet een hartstochtelijk beroep de Nederlandsche driekleur,
op zijn Roomsdh-Kath. volksge- waarvoor vele vaa hun maÜcers
jjopten. Zij Jiebben het in de hand. zijn gavallen;
7ij kunnen het dreigend' onheil Vragen inwilliging van gerecht-
voer Nederland ea Indië afwen- vaardigde nationale verlangens
aeai . van de bevolking van Neder-

Na defe» toespraken was er ge- landsch Indië binnen het Konink-
legenheid tot vragenstellen, waar rijk der Nederlanden;
druk gebruik van werd gemaakt Besluiten deze motie ter kennis
En ihet criterium dezer vragen te bregen van da 11̂ ^̂  de

was: Wat kunnen wij nog doen ̂ ^ Kamers der Staten-Gene-
pm de ontba*lmg van het Konink- raal en de pers en gaan over tot
rijk der Nederlanden af te wen- je orde van den dag, J

=£% î £^f»!M^r *•'
ten-Generaal, die straks
stem bjebbea'iüt te brengen.

Uit "Zeeuwsch Dagblad"

2e Jaargang nr.515, dd. 9 December 1946,



C, V. D. Vriezenveen, 9 December 1946.

Br. ]3g, Ij 4/ -46-G ehe im.

Onderwerp:"Onderhoud met Burgemeester
der gemeente Tub"bergen,"

Hiermede heb ik de eer U HoogEdelG-estrenge het volgende
- Le berichten,
V Heden, Maandag, 9 December 1946, had ik een onderhoud
met den Heer Burgemeester der gemeente Tubbergen. Aan het einde

f van dit onderhoud vroeg hij mij, of ik ook iets gehoord had over
een militaireaotie in Nederland, in verband_get de kwestie over

Vn;Toen dit door mij ontkennend werd beantwoord eirnaadere
bijzonderheden vroeg }verklaarde Z«Ë,A. mij, dat hij bij geruchte
gehoord had, dat leidende militaire personen van plan zonden zij
een Putsch uit te voeren. Z.E.A„ was vandaag speciaal naar i.
geweest om te trachten iets naders te weten te komen, doch hij
was daar niets wijzer geworden. Hoewel door mij getracht werdt/f

L v-i de bron van dit gerucht te weten te komen, is mij dit niet ge-
lukt, daar Zŵ ik» zich niet verder over deze zaak uitliet.

Wel zegde hij mij toe om mij onmiddellijk op de hoogte
te houden, zoodra hem meerdere gegevens ten dienste stonden.

Hoewel mij inderdaad van een dergelijk voornemen niets
bekend is en ik derhalve ook niet kan oordeelen of dit gerucht
eenige^grond heeft, zoo meen ik bovenstaande uitlating van Z«J£.A«
aan U.H.E.G. te moeten doorgeven.

J.

A a n
den Heer Hoofd van den

C_, V. D,
/

* s-GBAVEMBAGE.
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AMSTERDAM, 5 October 1946.

Op verzoek van Uwen Heer ROJENBERG volgen hieronder byzonder-
heden, voor zover hier bekend, van de Indonesiërs, voorkomen-
de op petitionnementslijst 0285 van de Veren i ging Ee_derJ,and-
Indonesië, toegezonden bij Uw brief 270I/XWÏI/46 M.N. Geheim

Raden Mas SOBNITO is mede-oprichter van de Vereniging Neder-
land -Indonesië ̂ (7.N.I.); hij is lid geweest van de Nationale
Advies Commissie, Zijn personalia en woonplaats zijn tot dus-
ver niet bekend geworden.

Georgine Eveline POETIRAT, geboren te Besoeki Bondowosa, 13
JuniÏ9I8, wonende alhier, 2e Helmersstraat 32-1. Mede-op-
richtster van de V.N,I,. Op de ledenvergadering van 24 Sep-
tember 1945 werd zij benoemd tot penningmeesteresse van de
.Perhimpoenan Indonesia, terwijl zij op de ledenvergadering
van 11 Mei 1946, te Den Haag gehouden, gekozen werd tot 2e
secretaresse van de Perhimpoenan Indonesia; thans vervult
zij de functie van secretaresse van het dagelijks bestuur
der P.I..

PALAR, Lambertus Nicodemus, geboren te Roeroekan (Menado),
5 Juni 190ÖV wonende te Amsterdam, Uiterwaardenstraat 54 hs.
Ook hij is mede-opri'chter van de V.H.I., is 2e Kamerlid in
de fractie van de P.v.d.A., en is lid van het Partijbestuur,
belast met Indonesische Zaken, der P.v.d.A..

DALILOEDIN, Mohamed, geboren te Medan, 20 September 1911,
wonende te Amsterdam, J.J.Viottastraat 2? bv. Hij was ver-
leden jaar, kort na de oprichting van de V.R.I., 2e secreta-
ris van het landelijk bestuur daarvan. Op de algemeĵ ne le-
denvergadering van 24 September 1945 werd hij benoemd tot
secretaris van de P.I., in welke functie hij op de leden-
vergadering van 11 Mei 1946 niet meer werd benoemd.

N,Dt.PAMOFTJAK? meester in de rechteit (Mr.), is hoofd'assis-
tent aan de Leid se Universiteit en woont te Leiden. Hij is
mede-oprichter van de V.N.I,.

/Degene die schrijft onder den naam van \ .M. YOESOEF^ is mede-
/v oprichter van de V.N.I. en vervulde aanvankelijk de functie

van hoofdredacteur van het blad Indonesia. Hij is assessor
van het comité voor Actieve Democratie. Op de algemene leden-
vergadering te Den Haag op 11 Mei 1946 werd hij benoemd tot
voorzitter van het hoofdbestuur der P.I., waardoor hij zijn
hoofdredacteurschap van Indonesia niet meer kon vervullen.
Hij behoorde tot de delegatie van de P.I., die mandaat kreeg
om de Repoeblik Indonesia te vertegenwoordigen op het wereld-
student encongr e s te Praag, in de 2e helft van Augustus jl.
gehouden. Zeer vermoedelijk is hij identiek aan: Moehamad
Joesoef Tenkoe MQEDA PALAM, geboren te Bambi, 10 December
1914, wonende te Amsterdam, Leimuidenstraat 7-1.
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Mas GHOKDO P5ATOMO is mede-oprichter der V.H.I..
Hij werd op de algemene ledenvergadering te Ben Haag op !
11 Mei 194-6 "benoemd tot Ie secretaris van het hoof dbes=buur i
der Perhimpoenan Indonesia. Hij zoujthans naar Nederlands '•
Oost Indië zijn vertrokken.

VESZOKDEN AAN? Hf d . C.B.V.,Haag. P.2,
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ere te«t--vereaderin„
d« ultasending
tigen naar Ned.InciiÖ.

Hierbil heb ik de «er O
aan t« bieden Yaü eea verslag vaa c fi op 28 3eptesïb«r 1946 t« letter
dam gehouden openbare prot««t-vergad«riug tégen d« uitaendlng van
dienstplichtigen naar Nederlandsoh-Indl», naar den Inhoud waaanraa
moge verwijzen.

Het Hoofd van den
CEüfBALEK VEILI3K&I2QD1EJÏSÏ
Voor de 298
Bi Lul t«nan t. -Kolonel
9/1

2E,den MLniater van Bina«fll»Z»
« Juatlti*

Hoofd G«n.3*af III i



GEHEIM

Kort verslag van de openbare vergadering gehouden
op Zaterdag 28 September 1946, te 16 uur,in de Rivierahal
te Rotterdam, onder het motto "Geen oorlog,maar vrede met
Indonesië*

_ Me de werkende organisaties ̂ PERHIMPOENAN INDONESJA.
ALGEMSaNE "VROUWENBOND, AJLGEMELN NJJJDML.frJMD3 JEUG-b VflK_fcOH.D ,
EENHEIDSVAKCENTRALE, {E. V* O.) , OUDE-S*BvA.Pren de COMMUNIS-
g*isutitt PARTIJ iVEJJEJrlLAND (DE WAARHEID) het geheel onder ~"
leiding van de" "Perhimpoenan Indonesia",

Aanwezig waren^Lechts ongeveer 600 personen,onder
wie een klein aantal Indonesiërs.Bijzondere personen,zoo -
.als militairen in uni f o-r m waren niet aanwezig.

Mr. Naz i r PAMONT J A&»,, die als voorzitter' fungeerde,
opende cte"ve r gade r i'hg *t e f\iim 16 uur met een woord van
welkom.Hij uitte zijn teleurstelling over de slechte op -
komst.Spreker zei er over verheugd te zijn, dat een aantal
partijen hun medewerking hadden toegezegd^- doch hij had
gaarne gezien* dat nog meer politieke richtingen vertegen-
woordigd waren ge we e s. t. Toe n de- vereeniging N.ederland-Indo-
nesië, die aanvankelijk deze vergadering had georganiseerd,
zich?-met eenige ^andere organisaties-terugtrok, is aan de
Perhimpoenan Indonesië gevraagd de "leiding te nemen waar-
aan het bestuur heeft voldaan*

,&nt on van de n • &BRG wonende te Rotterdam (oude -
S * D. A .P^.T hè r j. ane r de in 'zij n rede allereerst aan de in
Maart j^l^tea gunste van vrij Spanje gehouden vergadering
en zei, dat Sten thans met Indonesië voor eenzelfde pro -
bleem stond,Spreker hekelde de propaganda voor de uitzen-
ding van dienstplichtigen naar Indonesië en noemde "dit wa-
re ""Göbbels-propaganda", Spreke r riep uit, dat de naakte
Itt&gen verslagen is, doch dat' daarvoor de bedekte leugen
in de ple-ts Is getreden,Hij beweerde dat de troepen niet
.voor herstel van orde «f rust, doch voor de veiligstelling
van de belangen van het grootkapitaal naar Indjjj zouden
gaan.De soldaten-kinderen nog, die den toestand niet be -
grijpen, zouden verkeerd worden voorgelicht.Spreker hekel-
de vervolgens het debat inde Staten-Generaal, dat volgde
op. de docr Gerben WAGENM-R. ges_teide vra:-zen.,waarl3i^ spe -
c i aal, de Heer ROMMS het moest ontgeldenTSprekey' zou aan
ROMME, die.-zou heooen gezegd dat de C; P. N «-landverraad
pleegt, willen vragen hoe hij denkt over de R»JC.-*kerk,die
Franco aan.de macht'heeft gebracht en over den Paus, die
de wapenen van den "bandiet Musselinie1" dis A"bessinië ver-
overde zegende .Vervolgens leverde hij- felle aritiek op
het dagblad "Trouw", dat wel voorstelde een eigen weer-
machts-industrie te stichien, doch blijkbac-r vergeet, dat
er nog honderdduizenden dakloo.zen zijn. "Is dit dan Chriö-
telijke naastenliefde?" vroeg hij de vergadering.
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"Spreker zei geejd vertrouwen in ;den Minister van Oorlog
• ' t e -hebbenscteze z°4- he^en verklaard* dat er lrr Indonesië

::, géén-oorlog zou kooien,, want de instructies, welke op de
Störmschboï in Blcönendaal vwörden gegeven, zouden luidens

• • • ' ' • • f l % e ; 6 | ) r gevangenen'-tókë]^^'"'^€^gs:e^r^;lgeo3-'-ép^er z o u betee-
keneh "afslacht a n" , ''- ' - . • • •

Spreker riep de Indonesiërs op "boven de Christenen te
..s.taan en besloot zijn r ede 'me-c in naam der menschheid te

vr'agen de soldaten d.w.z.de jonge levens -van onschuldige
menschenj te sparen* ' ,• (

Ar ie KEEBQOM wonende te Rot-ïerdaoi(A.NiJ *V.) , die hierop
het"woord voerde,.hij sprak er zijn teleurstelling over
uit, dat van alle jeugdorganiéaties, slechts het A^N.J . "V.
ter vergadering vertegenwoordigd was,waarbij hij epeciaal

. het "bestuar.vaiO.de A.J.C.een verwijt maakte.Hij meende dat
de illegale werkers als verraders werden "beschouwd,terwijl
de verraders o.p de .Tjaatschappij en 'jeugd werden losgelaten.,
Tot• overmaat van ramp zou men nu Üe jeugd no*g een geweer
in.."ha&den geven .om het -olie-en rubber-kapitaal in Indone-
sië veilig te-, stëllen«Spreker voorspelde.- de .overheid ech-
ter, dat de jeugd, in vijf j'aar oorlog vvat geleerd had en
dat zij -wel be-reid.was te helpen aan den wederopbouw van
het lancl.» doch geen- kolonialan oorlog wenéchte te voeren.

• Spr. waar schuwde den .Min.Pres., de gebeurtenissen .in Amster -'
.-. dam 'goed ,-te overdenkenjimmers, "geen regeering kon tegen

den wil van het volk regesren".
Mr^SpEZM' ILiMZJ-iH ylndonegiër, (Eerhitnpoënan IndonesiSi

die ve-rvoTgens'het"'woord tot de vergadering richtte zei,
dat de Rege'ering zou beweeren^ dat-er in Indonesië geen
oorlog is of komt.Hij vroeg zich échter af, waarom dan
steeds meer troepen werden-gezöndeniHet argument van de
Regeeringv dat dit geschiedt,.om orde en rust te herstel-
len en het fascisme te bestrijden^ ging-a>i* niet op,want
de Nederl»re.gecring zou zelf de "Jappen" in den strijd te-
gen den Indonesiërs hebben" gebruikt i Hij vervolgde" De Ind,
Republiek bestaat nu ruim één jaar en er is geen sprake
van hart tegen <de Ne'de r lande rs i Bovendien heerscht er volko-
men orde e a rust en wordt de republiek op de meest demo -
cratische wijze bestuurd" .Spreker noemde hierna."de namen
van de republikeinsche ministers en vermelde hierbij huil
politie-ke richting, waaruit moest blijken, dat alle poli-
tieke partijen vertegenwoordigd waren»".De naar IndiS ge -
zonden 'troepen 'moeten de plunderaars en terrori&ten be -
strijden zei spreker, doch men bedoelt hiermed-é de T.R.I.-
soldate-n.Dezen zijn echter gee.n huurlingen; zij komen op
voor de vrijheden van hun volk en :de T.R.I.-soldaa't is be-
zield met dezelfde gevojslens als de goede vaderlanders
hier tijdene de bezetti'ng ten opzichte van de Duitschers

• hadden.
Spreker sprak de hoop uit, dat het geschil zonder



wapengeweld zou ?;örden opgelost, doch waarschuwde, dait- men
dit 'niet als een teeken van zwakte moet beschouwen*De In-
donesiërs hadden volgens' spreker vertrouwen in een recht -
vaardige democratische Wed,regeering, doch zouden als het
moest met de wapens in de hand strijden, e h alles offeren
voor hun vrijheid*

Cornelia yr e de r ika v-n DOHPKECH'P, verpleegster^
•wonende te ".'Rö^.Ter3r,in, secretaresse van den Alg»Vrouwen -
bond, (A*V.B,,) zei vervolgens dat alle vrouwen aoesten pro-
testesren tegen de uitzending van troepen nft.ar Indonesië»'
Men moge ..dit echtef niet,Macho uwe n als esn teeken van l&f-

- heid, want de vrouwen nadoen tijdene de bezetting getoond,
dat zij hun mannen en. kinderen konden«.fstpan in den strijd
tege'n der bezet ter»Spreker: eindigde met de opwekking tot
samenwerking iret alle volkeren en tot werken voor den we -
deropboüwy':en--n-inet voor den oorlog,.

- 'fletse SMtl),seore'taris van de E.V.G,te Rotterdam,
" J T T ï ö F ' ' - ' - ' ~ - '.. wonende, te~ Rotïerd™am meende dat de oor&aak van.de slechte

opkomst d e.r. vergadering het gevolg we.êne t prachtige zomer-
- -weer en. de :'tanende bela'ngst-elling voor pol-i t ie kg vraag -

• -stukken.Spreker;.'noemde het -èsn zwarte bladiijde in de ge-
schiedenis var., de erbeiderebeweging, dat de troepen j «l»
Donderdag ongehinderd hebben kunnen vertrekken.De gebeurte<--
nissen-te Amsterdam in de. Zaanstreek vond "hij echter een-
lichtpunt en hij zei te hopen» dat in de toekomst ook voor
Rotterdam dergelijke gior4edagen zouden aanbrekené'^Hoewel
gezegd wordt , .dat de soldaten vertrekken om orde en rust
te herstellënp zei spreker vooral* een kolonialen oorlog,
daar Indonesië de y\?instbron is voor het gröotkapitaal*M

Hij noemde df houding van de dagbladpers "een
groote conedie'4' dé arbeiders moeten beter en intensiever
worden voorgelicht«Tot slot herinnerde hij aan ;^e woorden
van Blok&ijl en v;dil(endejï gesproken in; de in .het voorjaar
te Amsterdam gehouden masea-betoogingi nél»dat, mocht het
tot oorlog komen* ër'besliöt gestaakt moet wordehi

Bertua G'erat'.dua -^an. de,^ .H^-M, wonende té Atae t er-
dam (C.-£.K.ïïe"v,laarheïa),Wacht 'allereerst de radioTrede van
H,M,de Eoningin van December 1942 in herinnering» waarna
hij -dat in tegenspraak dasriöede,toen de "Jap^ verslagen
WasyLogetLann naar Londeh toog, om de hulp der Britten in-
te roepen, teneinde té voorkomen» dat de beloften in ver-
vulling zouden gaan, Spreke r noemde de politiek y^-n de Re-
geering t,o»v.Indonesië "oomedie'!.De geest van het volk
zou geheel anders zijn,het volk zou zeggenwBeel verdwijn",
hetgeen onder meer kon worden afgeleid uit de staking te
Amsterdam en in de Zaanetreek.Spreker besloot zijn yede

. met te betoogen, dat opbouw slechts mogelijk is, indien de
Regeering tot een vreedzame oplossing met Indonesië weet
te komen*



-4- .

te kotüenï ;
D6V voorzitter sloot te 18 uur de rustig verloopen

Pee pre kers van den Berg en- YGÜ den Ham oogstten ap -
plkus. , . ' . - . '

Ter weerszijden van het podiunj, was een rood-witte vl
-gespannen» ' . ' . . . '

Buiten, de aat.! werd. gecolporteerd, met wVoorwaarts",
"De Tribune*V net A.N.J.V.-nieuws en "Vrouwen**:» terwijl
de "be.kgnde aan het Secrr.Gen»d-er U.N.Oiin-te zenden kae.rtsn
van het comité "Vrij Spanje" werden verkocht.

De Vergadering was aangekondigd per advertentie in
Waarheid»' 'en «Het '"Parool".
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GffHEIM.

VERSLAG OPENBARE LEZING VAN DE VEREENIGING "OOST EN
te Apeldoorn óp 2? September 194-6.

De. bijeenkomst,, waarop de onderwerpen "Indie in Nood" en
"Holland-Indonesie "werden besproken, ving aan te 20.00 uur

• en werd bijgewoond door naar schatting ongeveer 150 personen,
waaronder zich vele uit Nederlandsch-Indie gerepatrieerden be-
vonden. .'..
Als spreker over eerstgenoemd onderwerp trad op Dr.FEÏÏILLETEAU
DE BRUIN* Aan do hand van statistieken toonde hij deagroote
voordcel.en aan, welke Nederland van Indie had genoten en de
groöte voordeelen, die Indie van Nederland had genoten. Hij
kwam daarbij tot de conclusie, dat de door Indiö .genoten -voor-
deelen veel grooter waren, dan de voordeelen genoten door Neder-
l$nd« Tevens gaf hij als 'zijn meening te kennen, dat Indie alleen
Nederland kan redden, doch omgekeerd ook Nederland alleen Indie»
Hij betoogde, dat Indie door een.te klein percentage aan intel-
lectueelen en door het' gemis aan een inheemachen middenstand,

•• - niet jrijp is voor. zelfstandigheid.-, Het.Japansche plan met Indie
bestond, yolgens spreker, , in h|̂  uitroeien van ̂ de Europeanen en
het aankweekten vetn een; ZÓ.G' groot"1 mogelijke rassen-haat, De bev/ij-

i. zen .hiervoor waren volgens hem aanwezig .in de''grbote martelin-
gen, die de Europeanen in Indie hebben'ondergaan. Volgens spre-
ker is. de Engelsche politiek er op gericht om Indie kapot te
maken, omdat, wannoer Indie weer in Nederlandschen -zin geregeerd
.wordt, dit een nadeel zal worden voor dé Ejigelsche koloniale
politiek, Hij wees er-op, dat. wij e-r voor moeten waken, dat er

- yan N ederlands ch-Indi e . "n-egerrepubli eken" gemaakt worden, hetg
geen volgens hem Engeland's bedoeling io.

. De spreken over het tweede onderwerp ?r. GOEDHART (ille-
gale naam Pieter *t HOEN ) bwgqn met een inleiding te geven
over den intocht van de Jap'annèrs in Indonesië - do eerste
periode yan hun optreden aldaar en de illegale houding van Sjah-
rir en de legale houding van Soekarno/ Beiden waren het volgens
spreker wel eens over een vrij Indonesië, maar Sjahrir wilde dit,
in tegenstelling met Soekarno, niet bereiken via de Japanners.
Hij betoogde, dat de Indonesiërs heelemaal niet Japansch-gezind
waren, want dat de Japanners de Indonesiërs hadden uitgebuit, zoo-
dat ze zelfs niet meer te eten hadden. De Indonesiërs, zoo zeide
hij, hebben gevoelens van vijandschap en haat t»o«v. de Japan-
ners. De bewering, dat de Indonesische republiek een Japansch
maaksel was, laakte spreker en hij. gaf een uitvoerige uiteen-
zetting van de wijze,, waarop de republiek was ontstaan en door
Soekarno was uitgeroepen. Spreker ontkende dat de republiek
fascistisch zou zijn. Was dit,<"wel net geval, dan zou spreker
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daar zeker-niet achter' staani Hij vertelde, hoe.hij.'als eerste

, Nederlander een 14-daagsch -bezoek had gebracht aan de republiek
Indonesia en daar, e on rohdi?ei,s had gemaakt, waarbij hij zich nie-L,
alle'en in verbinding had gesteld met de leiders, maar 'met alle
lagen der bevolking *". Hij had daar allee in e on zeer ordolijken
tbes-tand aangetroff en en 'er werd hö,rd .gewerkt aan den opbouw.
Wel had hij', 'e&-vanzelfsgrjafemd^nog a-sociale -toestanden.ontmoet,
als, kinderarbeid, doch taan *L;i.j> hierover met -Hatta; , den plaats-
vervange.r--.̂ an ,;g,Q®k.arn-o,̂ h,ad ,gQ3p:Eokü,ïi,-. wa,s. dejsq hierover :veront-
waardigd'" geweest, omdat hij 'niot wist V dat .deze toestanden nog
bestonden, aangezien er een wet tegen den kinderarbeid was» Spre-
ker had nergens vijandigheid tegen de Nederlanders ontmoet. In-,
tegendeel er was overal veel belangstelling voor Holland. Wel tro^
hot hem dat. men overal, zelfs onder de ouderen, 100 $ "Merdoka"
wilde. ' (

Spreker zei, dat de republiek nog jong is en zich nog moet
inwerken, waarbij gekampt wordt met groote moeilijkheden als
materiaalschaarsehte, gebrek aan geschoolde krachten, vooral op
technisch gebied, enz. Zijn conclusie was,, dat het in het belang
van Indonesië en Nederland ie, dat men zoo spoedig mogelijk tot
o v er e en stamming komt. De' republiek is tot innige samenv\rerking. met
Nederland bereid. De leiders van de republiek-zijn-'trouwens van
deze noodzakelijkheid tot samenwerking overtuigd, maar dan
in volle vrijheid. Waar het op aan komtj was volgens spreker, 'het
aankweeken van wederzijdseh -vertrouwen»

ïfa plm, 20 minuten pauze, waarin de gelegenheid werd' gege-
von voor het schriftelijk indienon van vragen, gingen sprekers
tot de beantwoording van de ingekomen vragen over. Door eerstge-
jaoemden spreker werden circa 5 vragen beantwoord, die niet veel
te beteekenen hadden»

De eerste vraag, die de Heer GOEDHART te beantwoorden kreog
was, of hij het er mee eens was, dat er honger in do republiek
werd geleden."Deze vraag beantwoordde hij beslist ontkennend. Met
eigen oogen had hij gezien, dat er in Indonesië overvloedig levenr
middelen aanwezig waren en dat ieder stukje grxmd bebouwd werd.
Wel was hem opgevallen, dat er een groot gebrek aan textiel was.
Op een vraag hoe hij het optreden van de Britsche troepen in In-
die vond, antwoordde hij, dat dit inderdaad tamolijk'miserabel leek,
doch hij wees or op, dat niet vergeten mocht worden, dat de Brit-
sohe troepen aldaar hoofdzakelijk uit Britsch-Indiers bestaan,
die het veelal eens zijn met de Indonesiërs; In verband daarmede
wees hij op den smokkelhandel, die deze Britsch-Indiers samen met
de..Indonesiërs bedreven en waarbij zelfs groote hoeveelheden wa-
pens en uniformen verhandeld werden. Op de laatste vraag, hoe
samenwerking tusschen Sjahrir en Soekarno mogelijk was, antwoord-
de -spreker, dat deze,samenwerking was geboren uit den vooroorlog-
Bchen tijd en thans gezien moest worden als een noodzaak om te
komen" tot het uiteindelijke doel : een vrij Indonesië.- Spreker zei, '
dat Soekarno in dezen onmisbaar was, aangezien hij onder ±e bevol-
king geweldig populair is en als'een afgod wordt behandeld, omdat
hij reeds voor den oorlog voor hun idealen onder Nederlandsen be-



wind in gevangenissen had doorgebracht. Spreker had zelfs per-
soonlijk op Bali geconstateerd, dat de Balineezen, die onder
Japansch.;bewind. waren weggevoerd1 én waarvan slechts een tiende
gedeelte, levend is- teruggekeerd,* hst -Soekarno heelemaal niet
kwalijk namen,,dat hij het Japiaïiso&o- besluit had rn^^e onder-,
teekend. Soekarno/had volgens hen niet anders gekund en had
evenals zij ( bedoelde Balineezen ) ook niet kunnen weten, dat
de Japanners hun in bedoeld "besluit gedane beloften, niet zou-
d e n nakomen. • . • " - . • ' • . . ' . . ' -

Omstreeks 23.00 uur werd,dé 'bijeenkomst, die zsor rustig
was vorloöpen, gesloten.-
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Met verwijzing naar Uw schrijven van 20 Augustus j.l», no,Letter BW/Geheim,
handelende over Dr.M.Amir, heb ik de eer U hierbij aan te bieden - zij het
wellicht ten overvloede - een artikel in "Het Vrije Tolk" van 23 dezer
onder het opschrift "De Bepubliek staat sterk", een weergave van een onder-
houd, dat betrokkene heeft gehad met een A.N.P.-redacteur. Onder verwijzing
kortheidshalve naar den Inhoud daarvan, teeken ik hierbij aan, dat dzz.het
noodige is verricht ter voldoening aan het gestelde in de twee voorlaatste
alinea*s van Uw aangehaalden brief.

Het Hoofd van den
CENTRALSN VEILIGHEIDSDIENST
Voor dezen

AAN: De Luitenant-Kolonel
het Hoofd der Afd.A Commissariaat voor
Indische Zaken
Ministerie van Overzeesohe Gebiedsdeelen
te 's-QRAYENHAGIS.

J.Ö.Crabbendam.
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«DE REPUBLIEK STAAT STERK",

Dr.Amir, de voormalig» vioe-gouverneur van Svimatra en oud-mini s t «r in
het eerste kabinet-Soekarno, die zich momenteel in Nederland bevindt,
heeft in een onderhoud met een A.N.Pf-redacteur verklaard, dat ̂ r
misverstand schijnt te bestaan omtrent zijn politieke standpunt*
"Uit mijn heengaan", zo zegt Amir, "meent men op te moeten maken, dat
ik de Republiek afvallig zou zijn* Niets is minder waar* Ik stel er
prijs op te verklaren, dat ik de zaak van dé Republiek blijf toegedaan
en dat ik nog steeds in de Republiek geloof,"

"De Eepubliek staat sterk, de geest der
demooratie heeft in haar de overhand
gekregen. Toen in het begin gestreefd
werd naar de vorming van een eenheids-
partij (de Partai Naslonalis Zndonesia
onder leiding van Hatta) hebben Sjahrir
en SjariiCoedln zich hiertegen verzet.
Zij wisten te bewerkstelligen, dat vrij-
heid van partijvorming werd ingevoerd*

De eenheidspartij (P.N.I.) in Hoord-Sumatra, in het bijzonder bij Medan,
staat onder leiding van oud-öerindoleiders en door Japan opgeleide
zelfmoordtroepen» Deze zelfmoordtroepen, de Harimau Liar (Wilde Tijger)
oefenen een ware terreur uit en saboteren de Republikeinse regeering,
waartegen de T*R*I«, omdat haar organisatie nog niet gereed is» niet
kan optreden."
Dr.Amir spreekt vervolgens zeer oritisoh over Mr.Slatmet, wiens gedachten-
gang hij verward acht. In tegenstelling tot de bewering van Mr,Slamet,
zegt Dr.Amir, dat de bevolking van de dessa's op dit ogenblik in haar
reactie tegenover het Westen veel heftiger is dan de intellectuelen.
Als een zwak punt in de Republiek ziet Dr.Amir het feit, dat er geen
effeotieve verdeling van leidende krachten is. Op Sumatra is een tekort
aan intellectuele leiding, op Java relatief te veel. Een ander zwak punt
is de voorlichting over het buitenland. Dit heeft tot gevolg een zekere
beperking van de gezichtskring der Indonesiërs, die niet anders dan
ongunstig kan werken op hun algemene politieke scholing*
Over de organisatie van Sumatra deelt hij mede, dat de consolidatie
grote vorderingen maakt en dat het gezag van de Republiek aldaar sterk
groeiende is.
Dr.Amir spreekt tenslotte de hoop uit, dat zijn verblijf hier te lende
zou mogen bijdragen tot een verheldering van het begrip van het Neder-
landse volk voor de situatie in Indonesië.
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'erp&i "Indief In Nood—en
. DeX^ bijeenkomst/ving aan te 20.00 uur
door naar schatting ongeveer 150 peraoner

Nederlandsch-Indië gerepatrieerd en kwr*M~9'.
Als spreker over eerstgenoemd onderwerp trad op Dr.

ILLETEAU De BRUIN.Aan dehand van statistieken toonde hl
groote 'voordeelen^4^^ïï9derland van Indiè* had geno-

awneens. a e groot e voordaelen,die Indiê* van Neder-
land had genoten. Hij kwam daarbij tot de conclusie,dat de
door Indië genoten voordeelen veel grooter waren,dan de
voordeelen,genoten door Nedarland. Tevens gaf hij a ] s -z i jn
meen ing te kennen, dat Indië alleen Nederland kan redden,
doch omgekeerd ook Nederland alleen Indiè*. Hij betoogde,dat
Indiè" door een te klein percentage aan intellectueelen en
door het gemis aan een inheemschen middenstand, niet rijp
ia voor zelfstandigheid. Het Japansche plan met Indiê* be-
stond jvolgen a spreker, in het uitroeien van de Europeanen"en
het aankweeken van een zoo groot mogelijke rassenhaat .De be-
wijzen hiervoor waren volgens hem aanwezig dooS* de groota
martelingen,die de Europeanen in Indiè' hebben ondergaan .Vol-
gens spreker is de JSngelsche politiek er op gericht om In-
die kapot te maken,' omdat, wanneer Indiè* weer in Nederland-
schen zin geregeerd wordt,dit een, nadeel zal worden voor de
Engelsche koloniale politiek. Hij wees er op,dat wi j er
voor moeten waken, dat er van Neder land sche-lndlê* %egerrepü-.-
bli eken'''gemaakt word en, hetgeen volgens hem Engeland s bedoe-
ling is.

De spreker over het tweede onderwerp,Pr.GOEDH'ART(ille-
gale naam Pieter 't HOEN) "begon met een inleiding te geven
over dei^intocht van de Japanners in Indonesië, - de eerste
periode van hun optreden aldaar en de illegale houding van
SMahrir en de legale houding van Soekarno. Beiden waren het
volgens-spreker wel eens over een vrij Indonasiè', maar
Shahrir wilde dit, in tegenstelling met Soekarno,niet
ken vla de Japanners. Hij betoogde,dat de Indbnesiè'rs heele-
maal niet Japansch-gezind waran,want dat de Japanners de In-
donesiërs hadden uitgebuit,zoodat ze zelfs niet meer te eter
hadden. De Indonesiërs, joo^zaide hij, hebben gevoelens van-'
vijandschap en haat tegenover de Japanners. De bewering,dat
da Indonesische republiek een Japansch maaksel was, laakte
spreker en hij gaf een uitvoerige uiteenzetting van de wij-
ze., waar op de republiek was ontstaan en door Soekarno was
uitgeroepen. Spreker ontkende, dat de republiek fascistisch
zou zijn. Was dit wel het geval, dan zou spreker daar zeker
niet achter staan. Hij vertelde, hoe hij als eerste .Neder- i
lander oen 14-daagsch bezoek hooft gebracht aan de republiel

* -̂ Indonesiër- .
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X' ' Indonesiè/en daar een rondreis iie«f1ï gemaakt, waarbij hij zien

\rj f w „ v* niet alleen in verbinding had gesjbejLd met de leiders, maar. met
, • . alle lagen der bevolking. Hij ke-éi£ïÉ?aaar alles in een zeer orde-
! / lijken toestand aangetroffen en er werd hard gewerkt aan de^op-

' bouw. Wel had hij er vanzelfsprekend nog a-sociale toestanden
ontmoet, als kinderarbeid, doch toen hij hierover met Hatta^iden
plaatsvervanger van Soekarnoi had gesproken, was deze hierover
verontwaardigd geweest, omdat hij niet wist, dat deze toestanden
nog bestond en, aan ge a i en er een wet t/sgej?^inderarbeld was. Spre-
ker had nergens vijandigheid tegen enate!^ ontmoet. Integendeel
er was overal veel belangstelling voor Holland. Wel trof het hen
dat men overal, zelfs onder de ouderen, 100 % "Merdeka"wilde.
Spreker zei, dat de republiek nog jong is en zich nog moet in-
werken,waarbij gekampt wordt met groote moeilijkheden als mate-
riaalschaarschte, gebrek aan geschoolde krachten, vooral op
technisch gebied, enz. Zijn conclusie was, dat het in het belang
van Indonesië en Nederland is, dat men zoo spoedig mogelijk tot
overeenstemming komt. De republiek is tot innige samenwerking
met Nederland bereid. De leiders van de republiek zijn trouwens
van deze noodzakelijkheid tot samenwerking overtuigd,maar dan
in vole vrijheid. Waar het op aan komt, aatetfrg^spreker^ het aan-
kweeken van wederzijds vertrouwen. ocw^zp^

Na plm.20 minuten pauze, waarin de gelegenheid
voor he-tj/ indienen van @p ochrlP'L. ggatelQt> vragen, gingen sprak as
tot de beantwoording van de ingekomen vragen over,Door eerst ge-
noemden spreker werden circa 5 vragen beantwoord,die niet-veel
te beteekenen hadden.

De eerste vraag, die de heer GOEDHART te beantwoorden kreeg
was^f hij het er mee eens was, dat er honger in de republiek
werd geleden. Deze vraag beantwoordde hij beslist ontkennend.Mel
eigen oogen had hij gezien, dat er in Indonesië* overvloedig le-
vensmiddelen aanwezig waren en dat ieder stukje grond bebouwd
werd. Wel was hem opgevallen, dat er een groot gebrek aan tex-
tiel was. Op een vraag hoe hij het optreden van de Brit scha tros
pen in Indiè* vond,antwoordde hij, dat dit inderdaad tamelijk mi-
serabel leek, doch hij vees er op, dat niet vergeten mocht worder
dat de Britsche trappen aldaar hoofdzakelijk uit Brltsch-I-ndiSrs
bestaan, die het veelal^ eens zijn met de Indonesiërs.In verband
daarmede wees hij op den smokkelhandel, die deze Britsch-Indiè*r£
samen met de Indonesiè'rs bedreven en waarbij zelfs é» groote
hoeveelheden wapens en uniformen verhandeld werden. Op de laat-
ste vraag, hoe .&«* samenwerking tusschen Slüiahrir en Soekairao moge-
lijk was, antwoor^dde spreker,dat deze samenwerking was geboren
uit den vooroorlogschen tijd en thans gezien moest worden als
een noodzaak om te komen tot het uiteindelijke doel:een vrij In-
donesië. Spreker zei, dat Soekarno in dezen onmisbaar was,aange-
zien hij onder de bevolking geweldig populair is en als een af-
god wordt behandeld,omdat hij reeds voor den oorlog voor hun
idealen onder Nederlandsxsh bewind in j*#- gevangenissen had door-
gebracht. Spreker had zelf s persoonlijk op Bali geconstateerd,
dat de Balineezen,die onder Japansch bawind waren weggevoerd en
waarvan slechts een tiende gedeelte leveni is teruggekeerd, het
Soekarno heelemaal niet kwalijk namen,da 1̂  hij het Japansche be-
sluit had mede onderteekend. Soekarno had volgens ken niet an-
ders gekund en had evenals zijCbedoelde BallneezenJ ook niet .
kunnen weten, 'dat de Japanners hun in bedoeld besluit gedane be-
loften, niet zouden nakomen.

Omstreeks 23.00 uur werd de bijeenkomst,die zeer rustig
was verloopen,ge sloten.

onD,naor waarhold,i3
tsskand dit rapport to Apolduuiu, 20 Ouplaiulxjr 1016*-

r-oohorohoura, vuui-uuaiiCl,
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VERSLAG OPENBARE LEZING VAN DE VEREENÏGING "OOST M WEST
te Apeldoorn op 27 September 194-6*

De bijeenkomst, waarop de onderwerpen "Indie in Nood" en
"Holland-Indonesie " werden besproken, ving aan te 20.00 uur
en werd bijgewoond door naar schatting ongeveer 150 personen,
waaronder zich vele uit Nederlandsch-Indie gerepatrieerde*! be-

, vonden»
Als spreker over eerstgenoemd onderwerp trad. op Dr. FEUILLETEATJ
DE BRUIN. Aan de hand van statistieken toonde hij de groote
voordcelen aan, welke Nederland van Indie had genoten en de
groote voordeelen, die Indie van Nederland had genoten. Hij
kwam daarbij tot de conclusie, dat de door India genoten voor-
deelen veel grooter waren, dan de voordeelen genoten door Neder-
l§.nd. Tevens gaf hij als zijn meening te kennen, dat Indie alleon
Nederland kan redden, doch omgekeerd ook Nederland alleen Indie»
Hij betoogde, dat Indie door een te klein percentage aan intel-
lectueel en en door het gemis aan een inheemschen middenstand,
niet rijp is voor zelfstandigheid. Het Japansche plan met Indie
bes.tond, volgens spreker , in het uitroeien van de Europeanen en
het aankweeken van een zoo. groot mogelijke rass-enhaat* De bev/ij-
zen hiervoor waren volgens hem aanwezig iri de groote martelin-
gen., die de Europeanen in Indie hebben ondergaan. Volgens spre-
ker :is de Bngelsche, politiek er op gericht ,om Indie. kapot te
maken, omdat, wanneer Indie weer in Nederlandschen zin geregeerd
wordt, dit een nadeel zal worden voor'de Engelsche koloniale
politiek. Hij wees er op, dat wij er voor moeten waken, dat er
van Nederlandsch-lridie "n^gerrepublieken" gemaakt worden, het^
geen volgens hem Engeland's bedoeling ie.

De spreker over het tweede onderwerp ?r. GOEDHART (ille-
gale naam Pieter 't HOEN ) bwgon met een inleiding te geven
over den intocht van de Japanners in Indonesië - do eerste
periode van hun optreden aldaar en de illegale houding van Sjah-
rir en de legale houding van Soekarnoj Beiden waren het volgens
spreker wel eens over een vrij Indonesië, maar Sjahrir wilde dit,
in tegenstelling met Soekarno, niet bereiken via de Japanners.
Hij betoogde, dat de Indonesiërs heelemaal niet Japansch-gezind
waren, want dat de Japanners de Indonesiërs hadden uitgebuit, zoo-
dat ze zelfs niet meer te eten hadden. De Indonesiërs, zoo zeide
hij, hebben gevoelens van vijandschap en haat t.o.v, de Japan-
ners. De bewering, dat de Indonesische republiek een Japansch
maaksel was, laakte spreker.en hij gaf een uitvoerige uiteen-
zetting van de wijze, waarop de republiek was ontstaan en door
Soekarno was uitgeroepen. Spreker ontkende dat de republiek
fascistisch zou zijn. \7as dit wel het geval, dan zou spreker
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daar zeker niet achter staan* Hij vertelde, hoe hij als eerste
Nederlander een 14-*daagsch "bezoek ĥ ,d gebracht aan de republiek
Indonesië en daar eqn rondreis had gemaakt, waarbij hij zich nie^
alleen in Verbinding'had gesteld'met. de leiders, maar met alle
lagen der bevolking i lij had daar allles in een zeer ordclijken
toestand aangetroffen eh er werd .hajrd gewerkt aan den opbouw.
Wél'had hij er Vanzelfsprekend nog a*-sociale toestanden ontmoet,
als kinderarbeid, doch toen hij hierover'met. Matta , d.en pjaats-
vervanèei1" Vaïi '•Sö'ekarno}'5 h ad'\gesproiv en, wa.s • dezó hierover veront-
waardigd geweest, o'md̂ tt hij niet wist, dat doae toestanden nog
bestonden, aangezien er een wet tegen den kinderarbeid was,'Spro- ,-
kor had nergens vijandigheid tvegen de-Nederlanders ontmoet. In- (
tegendeel er was overal veel belangstelling voor Holland. Wel troa
hot hem dat men overal, zelfs onder de ouderen, 100 $ "Merdeka"
wilde.

Spreker zei, dat de"republiek nog jong is en zich nog moot
inwerken, waarbij gekampt wordt met groote moeilijkheden als
materiaalschaarschte, gebrek aan gaschoo-lde krachten, vooral op
technisch gobied, enz. Zijn conclusie was, dat het in het belang
van Indonesië en Nederland is', dat men zoo spoedig mogelijk tot
overeenstemming komt. De ropubliek is tot innige samenwerking met
Nederland bereid» De leiders van de republiek zijn trouwens van
deze noodzakelijkheid tot samenwerking overtuigd, maar dan
in volle vrijheid» Waar het -Dp aan.komt, was volgens spreker, het
aankweeken van wederzijdse!! vertrouwen.

Na plm. 20 minuten pauze, waarin de gelegenheid werd gege-
ven voor het schriftelijk indienen van vragen, gingen sprekers
tot de beantwoording van ,de' ingekomen vragen over. Door eerstge-
noemden spreker werden circa 5 vragen beantwoord, dio niet veel
te beteekenen hadden.

De eerste vraag, die do Heer" GOEDHART te beantwoorden kreeg
was, of hij het er moe.eens was, dat er honger in do republiek
werd geleden. Deze vraag beantwoordde hij beslist ontkennend. Met
eigen' oogen had hij gezien, dat er in Indonesië overvloedig levens-
middelen aanwezig waren en dat ieder stukje grond bebouwd werdi
Wel was hem opgevallen, dat er een groot gebrek aan textiel was.
Op een vraag hoe hij het optreden van do Britsche troepen in In-
die vond, antwoordde hij, dat dit inderdaad tamalijk miserabel leek,
doch hij wees er op,- dat niet vergeten mocht worden, dat de Brit-
sche troepen aldaar hoofdzakelijk uit Britsch-Indicrs bestaan,
'die het veeDal eens zijn met de Indonesiërs. In'verband daarmede
wees hij op den smokkelhandel, die deze Britsen-Indiërs samen-met
de Indonesiërs bedreven en waarbij aelfs groote hoeveelheden wa-
pens en uniformen verhandeld werden. Op de laatste vraag, hoe
samenwerking tusschen Sjahrir en Sookarno mogelijk'was, antwoord-
d-e spreker, dat deze samenwerking was geboren'uit den vooroorlog-
schen tijd en thans gezien moest -worden als een noodzaak om te
komen tot hot uiteindelijke doel : een vrij Indonesië. Spreker zei,
dat Soekarno in dezen onmisbaar was,-aangezien hij onder de bevol-
king geweldig populair is en als een-afgod wordt behandeld, omdat
hij reeds voor don oorlog voor hun idealen onder Nederlandsen be-
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wind in gevangenissen had doorgebracht. Spreker had zelfs per-
soonlijk op B'ali geconstateerd, dat de Balineezen, die onder
Japansch bewind waren weggevoerd en waarvan sleciits een tiende
gedeelte levend is teruggekeerd, het Soekamo heelemaal niet
kwalijk namen, dat hij het Japansche besluit had mede onder-
teekend. Soekarno had volgens hen niet anders.gekund en had
evenals zij ( bedoelde Balineezon ) ook niet kunnen weten, dat
de Japanners hun in bedoeld besluit gedane beloften, niet zou-
den nakomen. -

Omstreeks 23*00 uur werd de bijeenkomst, die zeer rustig
was vorloopen, gesloten.


