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VERTROUWELIJK

Verbinding: No.12
Doss.205/6

Onderwerp: M.A.HARTEN

31 Maart
/

~2 AHt m)
B.O.S. van 22 Februari 1951
No.102778 M.v.B.2.
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•»*••»— 'v^~^r~-r/r-/3ls
Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt

het volgende medegedeeld:
Blijkens van het Bureau Bevolking van de gemeente

's-Gravenhage bekomen inlicntingen is de heer M.A.HASTEN
niet bekend. Op het door U genoemde adres, Riouwstraat
29, is echter woonachtig:

C Marinus Alexander HARTEN, geboren te Selokaton (Ind.)
,2 October 1913, arbeidscontractant bij het Ministerie
•an Economische Üaken te 's-Gravenhage.

Genoemden HARTEN kwam op 11 Octooer 1932 uit Indo-
nesië. Hij woonde achtereenvolgens te Nijmegen, Leiden,
Oegstgeest en sedert 20 Augustus 1937 te 's-Gravenhage.

Omtrent hem werd bereids gerapporteerd bij dezer-
ijds schrijven van 3 April 1950 Doss.205/6. (einde)
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U I T T R E K S E L

Uit : PD 8600

Voor :OD 1601

Ag. nr: 104864

Naam:

Naam:

Afz. :

BUDIARDJO, S.

INDO NATIONALE PARTIJ-"PARTAI INDO NASIONAL"

BB, Datum: 7-3-51.

Aard van het stuk: Betreft: BÏÏDIEARDJO C.B.

Op-verzoek van BUDIHARDJO zou door HAM een nieuwe Indo-partij worden opgericht.
Üeze partij zou bestaan uit Indo-Europeanen, die warga negara zijn geworden.
De naam zal waarschijnlijk eveneens Indo-Nationale Partij zijn» doch déze zal
in tegenstelling met de oude, los van Djafcarta komen te staan.

. Uitgetr. door: LJ.

Datum: *4-9-5L

ft 10185 - 51 - 116 2

Op aanwijzing van: CM 11,



vdM GAW/I GO 102778 24 FEB 1951

MJMSTJSRII TA»
BIHNSNLAWSB 'M&3S&

Ik moge l repzoekdii mid «el te willen inlichten
over de persoon van M. A. SJJBÏBH» wooend* fttouwatraat
29 te ïïwent,

laar yerluidt zou bttrokkene inliclitingan la-
winaaa ten behoeve van het ladoaeaiaohe Hoge Ooand»»
•ariaat. maar het i» niet bekend van. «elke aard dese

B. zijn.

HET HOOyD TA» DS DIMl
dese

Jhr Mr W»J.13i. Serrarl»

Aan 4e leer Hoofdcommissaris van Politie
$4

H A Y B H H A a 2.
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RAPPORT VAJT-G.XI.

Betr.: Personen, die werkzaam
zijn voor het Hoge Com-
missariaat van Indonesië

O? KAAi^
l^tffé - 8 F£& 1951

^
Uit niet te controleren bron werd vernomen, dat de

volgende personen werkzaam zijn voor het Indonesische Hoge
Commissariaat h.t.s., meer in het bijzonder voor het ver-

i zamelen van inlichtingen:
\. M.&.HASTEH, Riouwstraat 29 j

.'.,2. Van der WAL, v.Heutzstraat 15j
X ' ?• BUSSELAAR.

Verzoeke te ogend»ren en terug aan C.XI.

C.XI, 7-2-1951.ƒ



No. M383 - E - '49.

bij-fegen: drie (3).

Onderwerp: I*N.P (Propaganda-
materiaal* )

Hierbij worden toegezonden, de ondervermelde bescheiden
betrekking hebbende op de ï(ndo) N(ationale) P(artij) -ook ge-

naamd PARTAI INDO NASIONAL- n.i.te weten:
ö, een 8#&Bll#ift schrijven van L. TAYLOR WEEER,. personalia on-

bekend, wonende Cobetstraat 42 te leiden,
b. een afschrift concept-partijprogram van de I.N.P.
o. een foto copy van een door de Algemeen secretaris van de

• I.N.P,,genaamd G.A.LOTH, op 15 Augustus 1950 te Djakarta ge-
houden rede,

T.a.v. het schrijven vermeld onder a.zij medegedeeld, dat het
niet gedateerde schrijven in Ootober 1950 door een te Amsterdam
wonende Indische Nederlander werd ontvangen, nadat deze zich

1 om inlichtingen tot L. TAYLOR WEEER vd. had gewend.
Medegedeeld zij voorts, dat evenbedoelde Indische Nederlander
deze inlichtingen niet kon krijgen bij de bestuurders der afde-
ling Amsterdam der I.N.P. De,bij het rondschrijven van de I.N.
P. ddo. 20 Maart 1950 No. 28/TW/A. ,genoemde M.H.RAHULA, perso-
nalia onbekend, doch volgens opgave, wonende te Amsterdam, Adm;
de Rüijterweg 181 II, - zie dezerzijds schrijven No. 8383 A '49
uw schrijven No. 83316 van 17 April 1950»- verwees betrokkenen
na; r TAYLOR WEEER te Leiden.

-...- ".vS*.-

Betreffende het vermelde in het concept p%rtij-program,zij mede
verwezen, naar het dezerzijds schrijven No. 8383 -T49 vaib 22
December 1949, waarin reeds een deel van dit portij-program
werd weergegeven.

Zo voorts uit het meerbedoelde- ander sub. a, vermelde schrijden
kan blijken,is de functie van I.N.P. gedelegeerde voor Neder-»
land, met ingang van l October 1950 overgegar-n, van TAYLOR WEBER

«I vd, aan Mr. F.WERBATA, wonende te Haarlem, Dreef 8.151 telefoon
^ * l 5^RH£ _ ' J AJs*T "}'13552.

De aandacht blijft op de I.N.P. gevestigd en zodra iets naders
mocht blijken, zal daarvan bericht worden gezonden.Einde.

kv>\. 3,



P A R T A I I N D O N A S I O N A L .

I N D O N A T I O N A L E P A R T Y

( I/ N. P. )

Secretariaat v.d.
Gedelegeerde voor Nederl.
Cobetstraat 42.
L e i d e n .

Geachte Heer

Uw belangstellingvolle brief in dank ontvangen.
Alvorens op bepaalde punten uit uw brief in te

gaan, kan ik U meedelen, dat met ingang van l Octo-
ber jl. de functie van INP-Gedelegeerde voor Neder-
land is vervuld door Mr. g. W E R B A T A - Dreef 8 -
Haarlem.(Tel.13552) ——

Ten allen tijde zal voornoemd heer U alle inlich-
tingen omtrent de I.N.P. willen verstrekken; boven-
dien ligt Haarlem gunstig dicht bijnAmsterdam.

Ik zou U willen aanraden daar eens naar toe te
stappen; persoonlijke gesprekken hebben vaak een gro-
ter effect dan briefwisseling.

Het spijt mij U nog niet te kunnen voorzien van
ons definitief Partij-program. Wel stuur ik U hierbij
een concept-Partijprogram, waarvan nog vermeld moet
worden, dat enkele punten daaruit gelicht of gewij-
zigd zijn.

Het" leent zich echter wel voor de lering van de
doelstellingen en strekking van de I.N.P.

Bovendien zend ik U hierbij een copy van een voor-
licht ings-tekst, uitgesproken te Djakarta op 15/8/50,
door onze Partij-Alg. Secretaris G.A. LOTH.

Hopende voorlopig voldoende "orientatie"-materi-
aal ter uwer kennis te hebben gebracht, teken ik

met hoogachting,

L. Taylor Weber.



A F S C H R I F T . .

P A R T I J P R O G R A M , (concept)
oooOOOooo

-Jl|1;pDe^over'gangsgrondwet, genaamd Constitutie der Republik Indonesia Se-
rikat en de ter Ronde Tafel Conferentie gesloten overeenkomsten, hebben
wél één deel der doelstellingen der I.N.P. verwezenlijkt, maar niet het
speciale en voornaamste, te weten de feitelijke instelling van slechts
één grote groep van Indonesische staatsburgers zonder de wettelijke crea-
tie van minderheids-groepen daarbinnen.

De I.N.P. zal er blijvend krachtig naar streven de Indo-Europeanen op
nationaal Indonesische basis samen te bundelen met alle andere Indonesi-
sche staatsburgers, opdat de R.I.S. het gemeenschappelijke uitgangspunt
worde van hun gezamenlijke politiek, cultureel en sociaal-economisch be-
staan.

Speciaal deel.
T. Het staatsgenootschap der R.I.S. vindt zijn uitdrukking in slechts
één nationaliteits regeling, met name die van het Indonesisch staatsbur-
gerschap. Elke onderscheiding tussen Indonesiër en Indonesiohe staatsbur-
ger dient uit alle federale zowel als deelstatelijke wetgevingen c.q. re-

/--, gelingen, voor eens en altijd te verT&wijnen.
v 2. Alle democratische rechten en plichten zullen de Indonesische staats-

burgers ten deel vallen, zónder welke soort discriminatie en zonder één
enkele uitzondering; zo zullen de hoogste ambten, 6ók dat van president
van de R.I.S. in principe door elke Indonesische staatsgenoot bekleed moe-
ten kunnen worden. , ,
3. De leiding der eventueel te creëren "minderheidsdiensten", alsmede
de voorlichting van en voor minderheidsgroepen dienen in handen dezer
groepen zelf te berusten, opdat hierdoor het snelst en grootst mogelijke
resultaat wordt behaald met betrekking tot de opheffing van staatkundige
meerderheids- en minderheidsgroepen, dus de vx$orming van slechts één
groep van Indonesische staatsburgers (Indonesiërs) wordt verwezenlijkt.

Algemeen deel.
4. De souvereine Republik Indonesia Serikat, omvattende het gehele terri-
toir van Indonesië - Nieuw Guinea derhalve daarbij inbegrepen - zal uit-
groeien tot een moderne nationale rechtstaat op hechte democratische basis
geheel aangepast aan het internationale verkeer en de internationale sametus
leving der hedendaagse grote nationale staten.

, . 5. In deze rechtsstaat dienen de fundamentele rechten en vrijheden con-
L. stitutioneel te worden erkend, terwijl de uitoefening hiervan in feite

wordt verwezenlijkt.
6. De federale grondslag, om historische, geografische en,utiliteits-
redenen voorlopig aanvaard, zal zoveel mogelijk aan de centrale organen
uitvoerende en wetgevende bevoegdheden overlaten, teneinde staat en maat-
schappij de meest doelmatige structuur te versnaffen, een economisch krachr
tige eenheid mogelijk te maken en het nationale bestaan te handhaven en te
ontwikkelen.
7. Indonesi» dient uiteindelijk een nationale eenheidsstaat te worden,
gebaseerd op democratie en decentralisatie.
8. Voor de opbouw van een harmonische, nationale en weerbare samenleving
zijn nodig :

a. een doelbewuste leiding der overheid in het sociale en economische
leven, zonder dat het gezonde particuliere initiatief verboden o£
zelfs maar geremd mag worden. .

b. het kweken van persoonlijk verantwoordelijkheids besef voor de al-
gemene zaak.

bevorderen



AF SCHRIFT.

o. het bevorderen van de spaarzin teneinde het vormen van belang-
rijk nationaal kapitaal mogelijk te maken.

d. onderwijs op nationale grondslag, zo snel mogelijke opheffing
van het analphabetisme.

e. intensieve kwalitatieve en kwantitatieve voorlichting betreffen-
de levensopvatting en -wijze der onderscheidene bevolkingsgroe-
pen.

f. algemene dienstplicht, opbouw van een sterke aan de eisen des
tijds aangepaste weermacht.

9. In verband met de overbevolking in bepaalde delen van Indonesië en
de heersende economische en sociale situatie is het nodig, dat er nieuwe
arbeids terreinen worden ontgonnen, teneinde werkloosheid en armoede en
daardoor sociale en politieke onrust te voorkomen, terwijl zodoende tevens
het nationale inkomen in belangrijke mate kan vrorden vermeerderd. Men zou
daarbij het oog kunnen laten vallen op Nieuw Guinea en andere gebieden,
die waarschijnlijk goede opname-mogelijkheden bieden voor vele duizenden
staatsburgers, Een gescheiden kolonie vorming van best aan deg groepen in
eigen verband of milieu is daarbij zeer wel mogelijk.
10. De R, I. S. zal trachten met alle landen in vrede en vriendschap te
leven en er tevens naar streven met Nederland een verbinding tot stand te
brengen, waarbij de twee landen voor beider welzijn vrijwillig en oprecht
de oude koloniaal-patriarchale verhouding omzetten in loyaal vriendschap-
pelijke betrekkingen door middel van de verdragsrelatie der Nederlands-
Indonesische "unie.

oooOOOooo-—



aa»w* *!***,
«t U all

, ^OM^
* avend e» pr*p*«aiïda-.aven'a

d uit *e effenen *p gif„*l|
het Indeneelsch 3%aataitn«

nullen nieuw» laden en»

deze bi3e*-_koa»t, t**rganlseerd door
„J\s allerminst .en«e bedoeling om van
•aken veer «nee Partij noch ent enige
«ening en g«v*elens dan wel te prebe-

p Op te dringen.
«IJa,

B*t dool van des» bljeemkoast is 9 in te liohtea over ondei
% biAadjwat van ̂ a s allfj? >«l*nrst«lllng staan ejadat wij «^ ,
f J fe«5^«ltkéB 4tfi9wv3B'i» alïér*erfl*e plaat* Üoet wordett go-

** de feeaoheidlng van ataatebvErter* volgens de H. T. G.-overeenkomst,
. d« nationaliteltsregeliag in het huidige staatsbotte! van Indenesia

e»1 hetgeen daaraede verband

,
nl„ ieta van

Waf 18 eigenlijk
Bij eet horen *f lesen van dit woerd veelen wij allen érageveer

M^er^igheid) van liefde voor- en trets op een
f «a lan^Tlf een ottltuür, en in nationaliB»e zit

om dat je«amenlljit, bctlt te handhaven, té verdedigen, te
' '

ia d» b«TÖ*iper«eo nlijke drijÜtrmubt tot «en wlls-
w*ï|te uitgaat van een X&gto. als 9rgani«»e yeelsöd* m*naeagr««p

én «^p t« gaan ia een geneettiqhap&irfae lot flbeittirleediög . Ken l e sf t in
JL.V W» Ml _____

,_, __„ is aationali-ya* »aa streven naa^r ejr Haadhaveia van vrlj-
,d en tevens «ia herft«aa«ti van elkaar, een horkentóe» van hetgeen bindt

4». * '
, Be Jar«a die achter ons" liggen, aaar niet alador de gebeart»-

.,JÉllJr»en waa*wij »î Senin staan^ 404% -ens evenwel een bepaalde kant van
natienalisjae tien, die bij meaigean een gevoel van weerïin d»et op-

Hert is de kant, die naar voèen koayrft, zodra de tl oh al» organisBe
»ease-tgr©»p zioh sapetriettf gaat wanen aaa aztóL'eré groepen, zodra

" ' Jst iets bereiken wil, ten koste van andepen en een WIJ-
.-w*»t*_, „ ___, .\,^ __ -- •;:̂ : „.;:.., ::.::.-.
wij on* vooral gefd vaor ogen houden, dat men dan te aa-

ken ,]ie«f t *et een tiekelijk en Tersefpelijfc natlonalieoe, maar dat er wel
dtoèijtlk *«*k een getèné »atioaaliei|f i* «a dat dit eefi «acht ige ievenwek-
keid* traoht t«ft goede kan ?ijn. £• eigenlijk piet alle zeeken en tasten
van Staatslieden in d*ce tijd e en hoging ea de wereld te gettesen van

n»tionalisae t

J

verband iwt de vaststelling van freohten en plichten der
„, __ vaa elke «oavereinê wn deaocratlaohe S*aii* io.a, kiesrecht,

rëölat o* «taateaabtaïj te bekleden^ rooht op diplomatieke hulp ia het
buitenland, ni**-alt^evorbaarheld^aan vreemde «Bogendhodon, verdediginge^i

f, plicgat «B gréjwl-welf *»• wet*«a- te eerbiedigen), was het wel van
f belang wett«bUJ& vast f m -%igjg«ri wie ptaatsgenpot is en wie niet.
wie bttrger daa wel e«4»rflagji van een «taat is,wie m.»* dit niet is,

VJ*ee«d»Jlng- Deze regeling eSShat de tg. aatienallteltffregeling, d.l.
Ae %ast»*elling valt d» k«BBierken dar Juridisohe nationaliteit.

aeojal» probleea Betref t echter de Traag wie ritt de Inde-.
' ' * •*" ' * - i kaa Wisrd«n i.v.m. de wettelijk

1S35itïTa™Wi Kederland en de ter
dé Toesöhelding der Sttate- -

aodoeldé regelingen hebbe» imaérs enkele oontrovereea tussen
" " " dttwn ontstaan, andere geaoeentueerd.

rtlijkwaarèig opgaan ia eea nieuwe,

«1f*r»en«ekeaie» r
»

de bev

\t Indonesisch staatstiinirgerschap
sekere spanningea moeten werden

folk, opdat «Mlt Jftar

ran het tot ftaad komen van de onaf-
; ïjadaaesia was hot aêer dan ooit tijd aas

%* ap§ l̂.éa over onze houding J egens Laad ea
w<**jr irij politiek staan, aan de zijde van ö

de nieuwe rechtsorde EIST van eas een
voor attse eigen toekoast èa voer



j. $ w " • -

Die ïtiteft* gaat t u*soa, htt^UlJ V*eaad*liag
het deelaeaan• en daardoor volkege*, dealhebbea a«a een
«ohap «et allèa, die de

SP-laad aieave geetalte hebben gegev
Laten wij in «aaw verbar*ï hiér**4e, ««rat ia.

bestaansmogelijkheden la Neti&rland «X*
die vree»daliJig blijft. v

Ik iieb mij la Ksdarland voor tUv«-8* informatie»
tot veVaeheideae heg a f »motièenari0aeii geveadt «& ftè«* IJu.
de*t Br»*** Kitster T** >te*rWB;*n Ifr" Saaie
ïaaiaehe Zaken van h«* teeaaallg Miaiaterle van
de öirecteür van de ««iontAag "HoüwtfL kelpt Iw

"LaadterhalÖ. ag
Ovewaaae

NIBEO, d« Dlrecteiu- raa da SUohti "
(Boofd tas d« Afdaling Soolaja

«h»r«a c«gg«nfaai, da Inliohtingtn dia Ik au g*ef, zijn d«t» ni«t
Mlniater-Pra»l*a«t Dr«*« '«n Minister van

randalt dat hét Toor Aa ïnöiaoh» mauaen, die nl«t geheel
aa dtta niet in ataat «ollan «l J a o» aaar ïadantfÉia t «mg 'te- gjMMi'
*ij srlch «let bUjTad kunnen veanan aan h* t enl^aatandlie klïaaat itt Bader -

il oh«a il oh bijjvaaa aan de gahaal aadere lairatweastaadjlghAdili Ihjèe^iA
hut beste is om het ïgdoaea&aoh Staatatttrgarsoliap' te

Het ia isme*» een feit, é»t rela lado-Eiirapeasaö «alt haal
éa eathduaiaaae naar Sed^and zij» gagaajt, hattlj

b«tslj al» rerlofffanger, d«oh dl* .la.tar bunkerend ea niat
me da ftag* tege«a»i tien dat ze weerbaar het rulae. «««RÉ
feunnea» Hoeveel Indische ffi$B**n zli» er st«enteel niet ia Sed«tl3.ai«ï)r
blij amadea zijn als -,e weer in Ind<tneaia vaat aan wal Kottdeft Duinen »
waar men re el "ruimer* leeft en dea$t*

M*l. i« da tarek naar Ha4ea|land van de laaieene Nederlander
ten dele een gevelg raa een angetpayafaaee en de .loliBelia Sedaapa

taa dele ealtel d» *uaht «i Haderland, geileote Aetet»aR «ntaf «r
en kawtiaten aldaar tijk geve*»*. HJ andere al*t in èe gele-

' ai du* de gaoht w» jaia* bij aada.-
"

gaanelcl «ouden aijn naar Sedarlaad' t'e gaan, ai du* de gaoht w» jaia* bij
ren ftohter te at aan, z»oder aan d» grentuele g»aql4^> oanaaqtt^tiaa 4»»
awaaa. * *" "^ -

- -

Bn h*-» deakt Nederland o v er l g en e all* r»patri«read«n t*
enderbreageap vaoral vaar kat o* 'een' paar duifaadea zal gaftö t -'

X& Neveaber 194? bevonden zieb ruiat 125.OOO gerapatrlesrdao ia
Nederland, waarvan 7$% Indo-«ttrepeaa«a. Indien Kaalt maa ver*röt*h>tt fteg
•aar gezinnen zaudea repatrleTea, zal «04 enMrraepeilJk ^««r ff «***rat
gren» vaa d« 4mieve*ting«ttogelijkae4«& kewta te «taan. BovwjliiMt kaat aej
voer de vraag te ataaft mn de t«eko»«t v«a 44e getiaoea in ÜodorlïLné. aal
zlja en welke perepectlevea de geii»8lede» a«g zullen hebbeii* ' .

Toen raad* «telde aea de ^aagt Wat Boet er «et d*»* ^ga»p«tr
d*?i« ladischa Wsderlandera g*be«r«n^ H«n achtte dit een aafe nngatwaklcead
probleea, dat zich drlngaader op de Vooj^ond plaa^ett, '
fiavspeaaa aeende ««n wljkplaat* ia Hederlaad t« *$«;%*£

Ia 15̂ 8 zijn aohttlendvJlïead meneea alt ««darlsnd
ren en het aantal dat teen alsnog wenete t* eödgrer*» - h«|geeB moet
toegeaahretoen aas de grfter* werkelöatabeiaje» «egeaca die la- «ader:
t5s£o»»t »a«r sla» *• 1« " - -
laad taxeerd» a«ft dit *

Het "at is blina jialtar dat mffioyi4ff&' Wftè|É "d-tttiir̂ la.!* ii»t
van twaalf «ilUoen lnv«a*rs &al berelkea. **«*rl*Hd J»ê<t^e«t tailoia* .
bevolkingediehtheid ea daaroa a*l IB Mfdarlaad evarttvaüiaf* alljren.

Waaneer d«
breid lag vea ,iw«rkg«legeaheld es
held in neg «f* erker e **%» toe»
doob l*?«fltrlait«»tl* ktfn alèt

jBe Zaidewto*-' «ft neJf *"
lilke «A dan nog «aft
<!e êii|0Nitie >ij**a&eï

', Endeftkt att 4*
veld «e kunnea tüftdéH tervljl **• au al, go*a
der **lf en «ij bij eau *v*atu*ïe vaoat«ro ÉA



switai

KSIi-
**n d*

ge*i»nea van perft*ae«l •
particulieren. Vuur

«alle» mee te« Ti*d«a, t i
. Se* reeultaat tal datt
keat rau

er au reed*
i - • »•

' " t

*n KooaeilBObe 0*WP«i8«*9iMilf*
art ik «l

W*U*fc*« *&» de Nedarl.asrlne **!*» in 1949 ****
26,700 aan is t«rttgffebr«üihi, M In 1950 «*g goredweeerd

tot 2%tOOO oa#u Politie en . tpoarwegen ieud*n pok flink gaan '- • - • • * - . . ,. i . - - «• - itó.OOO

d£e sa «««h al gr a t er en «rot*x»
t*t ar^alüevsld veuï de NaüerlaBdsr ia
da pe«>ta plaja-Vaeft la Indes«*i«ai&»

Inden, atsmtsbip-gers bezet worclsa,
12 sub d van b«t HQütw«ï-p Piaaa-

» f«r a.ï.G. TaatgMttldj «El

S,»i4lng {«elt direêtiw) ea
dé ln«telll»g ran

ter*l>n liet
t«

da&rte»
"oer b«drl^«a feu bet

, «r op gerj.oht am na Ée-
van &*t I*i4em& «taf persene»! d«ï*

uit'

die een
bun perssfieélssterltts
zijn gevestAgd en men

* daate/öwu ysor e
ai». *al

vejblïea iraei tB«oi)e«la, welk* éea
was, aal »en belangrijk» i»on van voor Nederland
ietgftem, m» i, de «cdaemiache toestaad aldaar ook ongetvljfelö

zal bet in Beierland voor de ladieche Nederlaa-
it io ftl«t onmogelijk nijn em zich een

te Ter^fkeren. %ze klelnhandal In la Nederland scherp
een vergurtnljig hebben en een

, dat elke winkelier sledhta
artikeen mag varkopaa.

al£*«a de voarkaar
de aadere landen

dat 7%1« Jndlsohe-
mett*n een wtjkplaats In Nederlaad
oa« d«4r wel", achteraf gedee-

na*r JndeneBia terug sullen
X «ï f*t»«*,»t«af vooral voer

aet de ati-aks ver»

HflderlaAd**1 naar het buitenland Ie
B* Indieche Nederland*

KBE het duurt en eok
rt^

e oad»r5t«nd«n, die deör de afdeling
aaa

.«» ¥*«trLe4èn uit de Indisch* fend-
' g*he*i , tal apbeuden.

moeten worïêfi ovtrr-
dan encter de Werk-

- v^,
WV^-h



Door 4* werkeloosheid, 'U< th«a« re«Ö§ JHMV $**4Ü
1|er aaa warden, «anrijt Jïederl&a-i* Itafcaaéfc £«***'<&*$ T**XÜ*
•t eri zal TeraiBlerta, ia 4« iwgeUiiheid «««r g^ot , d*> d«
'«tttttnt gereduceerd «al wordea. . . . .* * . /

Uit g«13t *ak *t*r a» ond**stand<m tft%4* «§» »
De»c ondc rstaadtn kwaaen frak ten Isoft* raat H«a/Ft»m3 «t». / d :

en Ond«r«t-anden in HedeïOaad tam.liMftie va* 4»**
IA de «illloeaen, ««a post die Hederlaad i««p **ker ai «t in t 'n
fcoaaea bli^ré» dragen.

B«kijk«a wij then» de positia «« «i de toeksmst
Hederlandtr, dtic Nïderlander til Jf t In Ind»n»sl<ii

,In d* earete plaat» lal Ï J du»
aténttt«al ultgeweasen kunnen

<J«

*l««B

• . 0«k T*or hete tal h«t arbeid »T»1<; in ladoneaia
wellicïkt kl»la*y t«lf* Aan die voor da "Tte^wrlan&sr1', «md»* 41 '
Ne«*rland«r öife «K«d«fl«nAex>* fclljft,
A«t vaatrauv«ZL sal worden bööeheavA, vetax&ow? bij eeft *k*ttee"-'be*retóclftg
aan een "Ksderlsnder" da voorkettr «*1 we'rden gegeven.

Hoe mee» latellectttele laèpneaiactoe Staa-tstoturgerB ef tijn,
bét ajpbeiaavslö. -ran da' "Haétlaadeïr* *«3L

4 geeft land
betrekkingen o. oor eigen,

Tfpeemde sp8DlaJt}.6ten aan»
zijo. "

Volgeaa de gï^adwet
is

vretadellngBH ia dieaat ^«aeB, van»e*r de
rèi^iec verrulfl, £•« ïaitd aeent

4exe oa^er eigea tnargere ;Bi«t t»
'

Jtu»nen

Daar terwiko uleehts «prsike la T«a een hietaritob propeji «a niet
een moedwillig fcfecheid, ie elt'ver*.ijt aan bet aar e s van aé

Nederlander, at e liet rndea^ata&tsbturgePeeh&p aaova*ratr &t#aJ,u*it
Men spreekt v&a "verraad", deob. boe, kaa jcen e«a verrader tij n, ia&iam
zicb aan de zijfte ionaart v«a eUa deï-laad f Bsre&üeA ^i«»t fcffi de

Toen H*«erlaad êé odrl|p verklaard? aan J span, verd de —_,
onder de wapenen gsreepen. lij was immers «te Hederlander «a ala

p is bij da,or tten oceaan va& e|laade geg&aa. Krijgsg^naflgcE,.-gei .
neerd, la hij 81 eed» de »ed»rls*£tef "fcaak tr«w geblev«av Hea worden t*aa
beloften gedaan van e«n praebtig» taekomet en een gemeeéichap, waarin v*w
discriminatie geen pj.aets eal zijiu^llad«rlasd0e a«icbtk*teb«rB belaefdea
ft«l van alle geleden »cfe*Ae* "

Japwi Èspituleerd* es I oden e s ia eiste •enafhsjakelijkbeld,
nam Nederland '«e^ houdiag aait» die aea aiat kaa bevonderea. Reeda in
vae door d« Re^et-iBg onder Isldisg^yan Dr. Vatt Btoek bealist, dat de
^uropeaan aan ijLJ»%[©t z©u word««- qgsrgelat» o* JReeA« teaa i«me:
de Kederl.Reger^jK, aanvankelijk im, bedekt* tarawa, later meer
gezegd; «Het vrfiagptuk vaa 0« Ind» zal de ïtttp ^*alf hetebe» ^t»
Voeg U bij ö« ^öSo|ieelar» *a veardt'-ïndmiaa"
tullenfln de toifetp^Bt aiet koaaaa ÊelpWjf. *

Dit ^ta^dpunt van de N«d4|rl*ïW«*y|i|f i» \0a$f4N* ojp het klei»
Congres té Bjakar*», &«* door énig*- adviaawi*'*p»rja%
o.a. prof. EntbJiaran, werö bijgtwde*^ 3|f«k*«a.e öftfcefta ftt'%|er^«
Hederl. ladle gaï prof* JBfttö»ven"d*
reketï niet ftp

Volgens ^e Wet Van de Reptiiblik ^.—,„
an bet ingezetenschap kunnen all»a Indone«i»«n
h«t passieve «telèel. Yolgena Mt at«l«el "*
éatoaatiBch ttaatefeurger woardeai

^h^er M% **« *«C .
welke te DJooja, werd, fehoude» «^
voor d« Indö-KBr*^*ti fre^ hft
wil rtue zeggen dat d« Iado~£i
moet aanvragen. Men ial zicla

KP 4a Qhlne«« «» Arablêoa* _ -
iet Omdat bij Aa Iado-Chin»*a

»éa wftren opgegaan tegen het
• met; de



*:W%,V

, '-?'" s.
j-jftt, C g

ïkïv '

tf>
&& l

.'-

a HiftlfftBr-
v«t $a nleëfè TOOT»

. *•*, %t Aa ja«ff«ï-ins la
, ftea4K wrert getüraoata

* t 4^end 41 ibt; te worden. De Ha-. .
!* - ^ . "r

«é» ^idit«* ï-ek«ata« t» houden «et de tbana IA
ttlöge*, &Lf feeatthai*mlBg der ïalaari*-
zeter Tfe«, dat bet begrip Min»rlt«ite«

twawtkt, én éegenea die bij
Ift«oa»BlErefc«

haar
, dia

«ètap t« a&öTfeard«n, velen rijn,
kant tij «l t agaten «a

? :* tot au t*e vele
Off t

t.a.T.
. Tel «» denken,

El j de
af *chrljTen."TeiV'l* ntttuttPlijk slet va&r» Het 10

.„ . . "* ^WM4|t'l»6e3l3«, tr* !ö*eo. 0«fc ia eea leder
wettelijk iija ei«9n OodBÖt««*^^f geloof t« behouden en uit t a

f ^T

Va» fi»t ladoïu«taat«ijag*rflohap
aa& ï>*»t van dt»pöwt geweeat la
ajrïlï»., dat bijf aajenFaaMing *an toet

«fralia^r^»g„a^ a er Vfre^stf» ^« «M»- _ .
de Kei«rlag verilaarc dat «51* altfif do weïï»

t« ottl'i*«rfir».g*ficLa «n «ttltuurif*r spreid end e laaf
Hwvft ««ff ^ta^le w«steraa Inelag, Pa Kg. "eohtl *oa~
mö-laa ^li date leldjeztöa laag' gaan belateel

.•» ^

«üaste baat «f 'minachting 4ege»« Se Westerse cultuur,
h*én . *r tn teawe bel aflost a lling roor.

« o^l. e^s g^iadeiide a^odjsaak •»«
wp he*.&èaa. etaatPbBTger«rchaj>, e*n baygersch^p dat «Ha

<m ssawJttWédt «4 eppo*n%^»ï iartö huuaner llafde naar kracht en
«Mht f '> /,. n . " * "

g *an fi»t laatste f* de «nia
»«ft*t«aEgaaa«3fciftïJ Jfeuaasa

dé
, die Indones i»

gaaotea, te bren-
Indaaeslêoaa

»"2. JT .
^r*>,«

pèlltiaïE ga«z«l®iitedra*
toeei» als «en

p% kat ajwa*aard«i» raa het warga»
'- '• «u.

dat t <̂ t la&JvidMueökel a»

realiteit, nl, dat er taa-
taaataa» as dat h «t

» Bi e



zuivere gevoelens, zich daarbij
nallstiach standpunt. ï«ret dan
ajssi«il*erd aal *i j door k» t "
worden.aanvaard.

,
ten 6Misawerk.ii e& niet hon B«iitim.itén moeten lat«a
SS? IS *L;ttto?Jen£ »W15-^ *• *wl* *** *«*niet één, twee, dri* kan word»» weggenomen, bahoelt geen betoog.
^ «_ ^Öazï f8*' Tooraitter, de h*«r L« öoiey, werd on' 25 Jttl
door President Soekarfto ten pal«^*« in attdi«ati« ontvangen.

fijdeae öeae audiS*±ie onderacareef de President ten rolle t*
mening TH* «e I.».P, dat vooral de raaüttót als riohtsaée* moet ïiïaïn
voor de Oploasing van het Indo-yraagstafc. .t **««"»

Het eenai^dig uitdragen van een tiitoMe als biiv."»* Indo i»
van nature IndoneeierM heeft al heel weinig «in indlea dese theorie niat
geschraagd wordt door de mening der major±telt, Se oplossing moet daar0«
geisooht worden in het oprecht» Btfc-evea van fcéide ^evölkiagagrotpaa elkaar
te *fi**nf elkaar te vindMi en t«w»l*tt« «liaar ** waardërëS". aldiu. dé

•»«a^«»*«*M(i»iii i ^- ^m*4<i*Président.

De Heer Ie Ootey ricattfe verrolgen» «nlgB pèfaöonlijk* vragen
tot de President. Allereerst de vraag of in d.« Jonge staat de Indo-Euro-
peaan als een waardevolle kracht *n atèan wordt beschouwd T fiter®» var-1
klaarde de President i

"2e*r eeker! De Indo, di« Indonesië als zijn Va3erland kan «n
!*yil aanvaarden, zal een kinai-des Iran4s eijn en van harlê alö
"s o danig worden aanvaardt11
Op de vraag hoe ZEx* persoonlijk over de l.SJ?', dacht, antwoord

de de Prewldenti "Ik ata seer sympathiek te&enover h*t 4<k«l «a «trevea
van 4e f. S.y. . ........ waarvan ift de Itden «is K2«»i*f*̂ M**H&uw. • ffli »
graag aan «3-ke ÏSt-er deze persoonlijk* ¥ood»èhap wtil*a'g*V«n *»«..,..
"Verbreid uw idealen en rast niet voordat alle Indo* s •iasja*1* c£at *a*
heil van ons Vaderland".

ismef antiBarnes en Her*n» indien het Indonesiaöh
lands is, dan is aulka alleen Degene iedere vors va»
lisiae, hetg««a begrijpelijk en te billijken i».

In een radiotoespraak tot de Sederlanders. de
en het Oli e»i President boekamo dan eek o. a. "Wij haten
gen ni»t, ook niet de Hederlandefs, laat staan do -|Ad
Wij hebben de wapenen niet opgenomen, o«4â  wij de '

r-

daêh omdat wij de vrijheid liëftfbben.Wl;) nebben de Sede
gehaat, wat wij haten was het Ne**rlanda kolonialisJMl,
lonlaliaae haten". Si oh, in het byzonder tot de

»r« nooit
wi|, é|H

seide de President: "Indèneeia is Uw Vaderland, en als sj»<
U tot 'lands Kinderen". - ?• •

fteachte aanwezigen, Inderdaad» Indenesla liÉf
door geboort» en doordat wij me-fe dit land door band
schap verbonden zijn.

fcfko*3?%.,

Hederlanders, lado-Europeanen, de
voorgoed verbannen te worden. Schud elke kol«»i
ook de dwaae rasdlfioriminatie die gij «elf ruit ft
het slachtoffer gij t geweest. Sta Itgea©V«r
mens, ongeacht ras. Evenals ieder meai hp bt «olc
en het ie geen schande eigen xwakhed«n

Vele moeilijkheden
wordea, do«h mosdlijkheden BL^-^,^ T„
leidend» voorffiaatten vian IndoftieWa al* , t
wij vol Tertrouwen de toekomst v>or pa»
tegemoet.



- f . \r mum t da T«!B en bereikbare mogelijkheden
de IMe in Indoneaia^ok moeili^kiiAden en t «l eura tellingen zijn.

Maar Indo-ö kefe moed, trotseer de moeilijkheden die er
aog Jcoaen «uilen. Eoe moeilijker de strijd, boe s«Éi(UHr de

t - / t

. Set ia achtettewaerdiger .nis mens ender de »«as ie le>e» d«a.7 ^ t > <P*W v .bjg f»V*ii WW4i*CiwaW'J. VUl^WJU «fc-1-.w w .u. 9 V**.VV.t *̂ *V ynttlBr W *il*TW#* *f

w",Teri-e^f«Q tflt de bekrompen rol van slachtoffer oxnex eext*imeat«a.

oixce beat« kE6QÜ.tt5 geven aan _
een Toornarae plaata «al innemen

t d*t lm,

, ^ ff J*ten wij door eendrachtig» schouder aan schouder» aamea t« w»r-
ke» in"ae*: bel«ng van one zo geliefd aoaneland, spoedig mogen eeggent

' ' f HET LIGfir SOHWS^ SIÊH OVEHAIt * -' ,

•* ••

15 Augustue 1950, karden Hall

viami:,ii90
Se1 Algeaeen

((t.A. Lath)

* -~»"&^i^~>~—>- - -*i i .* s s <r< siH jH

'j' " f«l*

!̂:̂ ;t-v,,



Dienstgeheim

Nr. 5993. •2 2 JAN. 1951

ACO/

Januari 1951.
@F ?; -, i

,
Ik heb de eer U te "berichten, .dat naar

is verhuisd :

Indonesië

George Rlchard TOKAÏA, geboren te Mr*Cornelis (Ind.) op 15 Januari

1921 (oud leerling van de Rijks Middelbare School voor Tropische
Landbouw.

Omtrent de betrokkene Is hier het volgende bekend :

Hij was in 1950 afdelingsvertegenwoordiger voor de Indo-Nationale

Partij*
Einde.

Aan de "Binnenlandse Veiligheidsdienst, Javastraat 68 .s Gravenhage.

Duplicaat, bestemd voor de Heer :



No. 8383-D-'49. 2 Januari 19E L.

Onderwerp I.N.P.
(Taylor Weber)

(SU

U'

V e r t r o u w e

«f5,\:

dZ. ' -"fr
* 3 JAN. 1951*

Mede ten vervolge op het dezz. schrijven No.v 8385-C-'49 van 81
November 1950, zij medegedeeld, dat naar werd vernomen, de in dat
schrijven genoemde Taylor WEBER, wonende te Leiden, verdere per-
sonalia onbekend, aanvankelijk voornemens was zijn doctoraal In-
disch recht - of een gedeelte daarvan - te doen in de Sundanese
taal, welke taal hij goed machtig schijnt te zijn, daar zijn moe-
der een Sundanese is. Daar het echter niet meer mogelijk is het
doctoraal - of een gedeelte daarvan - te doen 3n het Soendanees
of enige andere Indonesische streek-taal, doch alleen in de Indo-
nesische taal, zou hij thans ijverig studeren om zijn doctoraal
in deze laatste taal te doen.

Taylor WEBER zou bij zijn studie deze spoed betrachten daar
hem van Indonesische zijde de toezegging zou zijn gedaan dat, wan-
neer hij zijn doctoraal zou hebben gedaan, hij zou worden opgeno-
men in de Indonesische delegatie bij de Verenigde Naties te Lake
Success.

Voorts werd vernomen dat Taylor WEBER, tijdens een receptie,
welke onlangs, bij het terugkeren van Mr. Moh. ROEM vanuit Ameri-

Jka op Baekershagen - Wassenaar - werd gehouden, met deze (ROEM)
[zou hebben gesproken over het Indonesisch-staatsburgerschap -
jWarga Negara-.

Deze bespreking zou toen zijn gehouden op herhaaldelijk ver-
zoek en aandringen van vele in Nederland verblijvende Indische
Nederlanders, die aan Taylor WEBER om inlichtingen zouden hebben
gevraagd, welke bestaansmogelijkheden de Indonesische regering
aan deze Indische Nederlanders kon toezeggen of garanderen wanneerj
zij het Indonesisch staatsburgerschap zouden aanvaarden.

Voor zover bekend zou door Moh. ROEM, of zijdens het Hoge Com-
missariaat voor Indonesië hierop nog geen enkele positieve mede-
deling of toezegging zijn gedaan.

N.a.v. het vorenstaande, zij verder medegedeeld, dat - aldus
werd vernomen - velen van de h.t.l. verblijvende Indische Meder-
landers ten zeerste zijn gedesillusionneerd en geleidelijk aan
tot de overtuiging zijn gekomen, dat voor hnn de mogelijkheid om
zich in Nederland een bestaan te scheppen zo goed als uitgesloten
moet worden geacht, daar zij om verschillende redenen niet in het
arbeidsproces - kunnen - worden opgenomen.

In verband hiermede zouden de hierbedoelde Indische Nederlanders
o.a. ook bij Taylor WEBER in zijn hoedanigheid van voorzitter van
de I.N.P. , erop hebben aangedrongen nadere inlichtingen in te
winnen omtrent de bestaans-mogelijkheden, welke de Indonesische
regering aan hen als Warga Negara - Indonesische staatsburgers -
zou kunnen bieden. Wanneer de bestaansmogelijkheden om als Warga-
Negara in het Indonesisch arbeids-proces te worden opgenomen gun-
stig zouden zijn, zouden meerdere ven hen voornemens zijn het In-
donesisch staatsburgerschap te aanvaarden, om dan naar Indonesië
terug te keren.

1 De aandacht blijft op deze ï>ongelegenheid gevestigd en zodra
hieromtrent iets naders mocht blijken zal daarvan bericht wor-
den gezonden. Einde.

0. 3,
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Copie voor 00.91958.

1s-Gravenhage, 28 Uovember 1950

O,XI* TA. 3.
Bet r. t Taylor Weber (I.R.P.)

Hierbij doe ik 0 ter kennisneming toekomen een rapport
van de Inlichtingendienst der Oem&entepolitie te Amsterdam van
21 Jfovezaber J.l-, no*8383 O - *4% handelende over de In hoofde
dezes genoemde persoen*

Ter bekorting aege naar d» inhoud daarvan verwesen wor-

H£T HOOPD 7AH ÜE
Hamens

Mr W.J*Tli*S©M»aj?ija
Aan d» Beer
Hoofdcoaaisaaris van Politie»
t»



, 8383 C «- ©49.

Onderwerp: I»N#P»
(Taylor Weber),

21 Hovember 1950*

- V e r
u9 Tx r o u w e l i j * 2 NOV. 1950 '•

K. A

M̂ede ten vervolge op het dezerzijds schrijden No.. 8383 B-
«49 van 26 Ootober 1950 - uw schrijven No, 91958 van 4 Sep-
tember 1950 - zij medegedeeld-, dat de te Leiden woonachtige
vjxLCzitter van_de " Indo Nationale Partij", genaamd Tayïör
Weber, sedert enige tijd iljVërig zou—studeren, om zdBpoedig
mogelijk zijn " Mr" titel te behalen, '
Nadat hij zijn studie zal hebben voltooid zou hij voorne-

mens zijn naar Frankrijk te vertrekken, om zich daar verder
te bekwamen .voor opname in de diplomatieke dienst van de
Republiek Indonesië»

Hoewwl de voormaligee Hoge Commissaris voor Indonesië té
den Haag, Mr. Moh. BOlM, -in verband met de scheuring welke
zich in de "I.N.P„" in Indonesië heeft voltrokken, Taylor

f\ vd« zou hebben aangeraden zich voorlopig niet meer
•/met de politiek in te laten, daar hij anders weieens naar

« Indonesië zou kunnen worden teruggezonden, blijft Taylor
Weber een bepaalde activiteit aan de dag leggen, om in Ne-
derland verblijvende Indische-lederlanders te bewegen, het
Indonesische-Staatsburgersohap - Warga Negara - te aanvaar-
den.

Naar verluidt zou hij o,a. voor dit doel herhaaldelijk
het woonkamp aan de Bezuidenhoutsoheweg, te den Haag,bezoe-
ken, waar Indische Nederlanders zijn ondergebracht, om te
trachten deze Indisohe-Nederlanders te bewegen Indonesisch-
Staatsburger te worden*

Tot dusver - aldus werd vernomen - zou het Taylor Weber
zijn gelulct, ean aldaar ondergebrachte vrouw te bewegen het
Indonesisch Staatsburgerschap te aanvaarden*

De naam van deze vrouw is niet bekend.Deze zou echter
met een Nederlands militair vanuit Indonesië naar Nederland
zijn gekomen, waar bleek, dat deze militair reeds was ge-
huwd,Hierdoor was deze vrouw dermate gedesillusionneerd,dat
zij gemakkelijk door Taylor Weber kon worden overgehaald
het Indonesisch Staatsburgerschap te aanvaarden,Einde,

O. 3»



G 'S H E I M

Verbinding: No.12

Vunderwerp: I.ÏÏ.P.

26 üctoter.li
. ,.- .ŵ -rti» »*•«*?»»««••>;,

' :t: O.K. «

-• PAR: Ik. -
B.O.S. van 4 September 1950 s*" ' ~~
en 17 October 1950 Ho.91958
M.v.B.Ü.

Naar aanleiding van nevenvermelde brieven wordt mede-
gedeeld, dat terzake tot lieden geen inlichtingen konden ?vor-
in verkregen, (einde) - *



Ho. 8383 B -'49,

uw schrijven ÏBo. 9195®
van 4 September 1950 en
;Hpel No. 91958 van 17
v Ootober 1950.-

Onderwerp: Betr. I.N.P.

26 October 1950T

T e r t r o u w e l

J.

28001.1350
<*<

In antwoord op de bovenaangehaalde brieven, zij medege^-
deeld, dat dezerzijds tot heden geen nadere gegevens konden
worden verkregen omtrent een vergadering van de:"Indo Na-
tionale Partij", welke op 24 Augustus 1950 te Leiden ten
huize van de voorzitter der I.JP.P. met name, üteylor 1OIBER
zou zijn gehouden,Einde,

0. S.



Betreft: I.N.P. G e h e i m.
100CT.850I

•P
Ua£r aanleiding van Uw schrijven d, _^ 1950,1

No.919S>8, inzake de Indo Nationale Partij, wordt gerappor-
P.A'? li j -w.

*>--< teerd:
ïouis ÏAYIflK. WKHSR, geboren te Tasikmalaja, 12 Mei

1923, wonende té leiden, Cobètstraat 42, is vertegenwoor-
K/ diger van de I.W.P, in Nederland. Dezerzijds werd zulks

aan U gerapporteerd d.d. 13 Juni 1950, naar aanleiding van
Uw schrijven d,d. 2 Mei 1950, No* 83316. Be__bijeenkomsten
de ze r_ Part i j worde n jiits luitend ten huize van de leden
gehouden. Bij bovengenoemde ÏÏAYLO& WÏÏBBE. komen enige malen
per week leden van de I,F«P. bij elkaar. Het is zeer wel

/mogelijk, dat de afdelingsbesturen van die Partij op 24
f Augustus 1950 een bijeenkomst hebben gehouden te zij,nen
Jhuize. Aangaande het aldaar besprokene is dezerzijds niets

/bekend.

leiden, 9 October 1950*
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RAPPORT VAN O«XI*

OP KAART

PAT;V| •CD
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f

Betr»: Bijeenkomst afdelings-
besturen van de I.H.P.

Uit goede bron vernomen, dat óp 24- Augustus 1950 door
de afdelingsbesturen van de I,N.P. te Leiden een bijeenkomst
is gehouden, Mj de voorzitter van de Leidse afdeling met
name iPaylor WBBER.

De vergadering zou uitgeschreven zijn naar aanleiding
van het bericht, dat de groepen die zich in.Indonesië van
de I.ïïf.P.' hebben afgescheiden zich weer zouden hebben aaneen-
gesloten, in het besef als een grotere partij meer te kunnen
bereiken.

Verzoeke te agenderen en terug aan O,XI.

C.XI, 28-8-1950.
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De communisten in par.tij- en mantelorganisaties (o,a,,.
T3»VoC«, A.N,J«Ve en NcV.B.,) hebben de vroeger gesignaleerde
Schoonhoven-actie opgerakeld. De berechting in hoger beroep
van een Nederlandse deserteur in Indonesl/-' werd aanleiding
tot het voeren van nieuwe agitatie^ Op 26 September j„ls
diende deze strafzaak contra Piet van Staveren voor het
Hoog Militair Gerechtshof te fs-G-ravenhage» In De baarheid
werd ap 7 September de actie voor zijn 'vrijlating ingeleid.
"Nog 7 jaren moet Piet van Staveren (de vriend der Indone-
siërs) zitten % luidde de kop van een beschouwing, waarin
bedoelde deserteur werd beschreven als een voortreffelijk
vredesstrijder» Op 14 Juni 1947 liep hij ever de demarca-
tielijn naar het Republikeins gebied» "De lange blonde jon-
gen, die toch heus wel als Nederlander tussen dé Indone-
siërs viel te herkennen,, bewoog zich in die dagen vrij
door de Re publieke Hij was één van. de beste ambassadeurs1
van ons volk en hielp mee aan de vreedzame opbouw van Inc,o-
nesië"e Het Nederlandse voiki aldus de 00PoN~krant, wil niet,
dat Piet van Staveren en de Schoonhoven™jongens nog langer
opgesloten blijven» Moties, telegrammen, brieven en kaarten
zouden die wil tot uitdrukking moeten brengen. De E,VVC,
aond v66r de behandeling in hoger beroep een schrijven aan
de Advocaat-Fiscaal van Land- en Zeemacht te Den Haag„
Deze 24-jarige, zo luidde het in bedoelde brief, is tot
zulk een lange opsluiting veroordeeld> omdat hij geweigerd
heeft zijn Indonesische vrienden op wrede wijze te vermoor-
den, omdat hij geen oorlog maar vrede wenst»

Bij de behandeling in hoger beroep gaven de communis-
ten blijk van hun tegenwoordighei.de. Omstreeks 20 personen
zongen buiten het gebouw socialistische liederen* Deze de-
mone.u*anten werden door de politie verwijderd» Op 10 October
publiceerde de pers? w„o<, "De '7aarheid".„ het vonnis in
hoger beroep*"(opnieuw 7 jaar)* Verwacht kan worden, dat
deze zaak voor de eerstkomende tijd nog uitgangspunt
blijven voor een beperkte Schoonhoven-actie.
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^Iftdo-Ëuropeaiieii zijn

.99van nature Indonesiër
Nieuwe Indo-partij eist

gelijke rechten
ER is een nieuwe partg op-

gwtoht dte-zfoh Partai De-
[jnókrftsi Irtdo, „IrwJo J>ejnocra-
jtiisahe Pai^f", noeant, «n een
lafspüitsdfng .l»e*etoen.t vsón een
viertal hoofdbetstourateden van
de Incio Nationale ParttJ. Dez«
leden zrpi: J. P. Sn«i, 6. J.
CSlaasen, mr. P. Wenbata en m,r.
R.- Hëyden, aken eerlasjds o-p-
richter^ v&n de Indo Nationale
Partfl. ; - , - ' - '

„Alle iüexgeborenen komt
'/*%" landsküidèrerl heit' onibe-

'•/' jbare; r«cü>t tóe óp liet
atitatsg-erioataobap, idi. de na-
UüöalLteöt yau .Iindon^aië, De
Iiwio-Biuxjfwanen vormen der-
halve, 'sus <Jè Javameni, StuuJa-
tnezen, Madurezen, Baikks, enz.,
een iótegiraread deel van het
Uxtoneöisohe volk, evenzo de
tndo-Chlneaien en de
bieren. , De
xQn' dus van nature ladane-

Tot üftt w«è mdone*i«, dat
tot gi^odalfts be«ft d* erken-
nang van de Goddel^ke Al-
noaoht, van hwro*reit«it, natio-
naal besef, (democratie _en ,«o-

— - de
ts het. 't>è»taan .van

een
,^ulk een mo-

- atiache rechtte-
! staat,' aldus cte

; Geen ' minderhedien
u de Eentwidastaat itepu-

,17, A^gwbus. -1945, zal
rftopbts, é$A igroejj; staatsgietio-

* ten, Indonesiërs.; geheten, be-
! staaa, Vaar dus geen plaats is

. jpwze re«hitöstaat, ̂  Irian in-
begrepen — di««t de f uhda-

reohrten, pllcSit-en en

vrijheden van alle Indonesiërs
conatdtutio-ne'e-1 te erkennen,
terwftl de uitoefening hiervan
in feite wordt verwezenlijkt.
Dit Jjcxudt teve-ns dn, dat ook In.
donesttërg van aowel -Europese
als OMneee en Arabssche af-
komst in principe gelijke redi-
ten op de grond verkregen.

Alle ambten, ook dat van
het Pretsiden'tsahap, moeten
alechts door Indoneaiërs be-
kleed kunnen worden, ongeacht
afkomst, ras of geloof.
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,JtuIo moei volwaardig
worden"

I.N.P. streeft verdwijnen
van discriminatie ria

/~\NZE beweging is er van
"overtuigd, dat negentig
procent van' de -Indo-Eiiropea-
nen op de duur het Indone-
sisch staatsburgerschap zal
aanvaarden, ongeacht welke
denkbeelden zij- hierover thans
koesteren"; aldus verklaarde"
de waarnemend voorzitter van
de Indo Nati'oïïaJe Tartfl; de

-- Cli R. Ie, Cötey tijdens
Donderdag té Djé-karta'

|ïgëhouden * bijeenkomst. .
„De Indo is 'over het alge-

meen weinig politiek georiën-
teerd. Erj zie,, het verschil

j tussen Indonesiërs, en Neder
Itanders meer als een kaste-
— verschil (Jan alfl een
staatkundig verschil en het
aanvaarden van het warga-
négara-sohap Voelt hg aJs een
afdaling. Hij wensi tot elke
prijs zJËjri Nederlandse hatio-,
rialitelt t«: behouden, waattjft
ifl niet rjèseft dat Indonesië,

zijn geboortegrond, .zjjri ware
vaderland is.

Dit zal d.e Indo echter eens
j gaan beseffen en d ah zal ze-
ker 90 procent van deze, groep
het Indonesische staatsbür
gersdiap aanvaarden. Mét dit
voor ogen werk^,. de Indo Na-
tionale Partfl om . .de Indo
groep als volwaardige staats-
bv-^-ers acceptabel te maken
ti ogen van het Indonesi-
sche volk/i.,^ ; • ,
, De he^r^'Le'Cfltey zette uit-
een, dat het eenvoirfisr l*
Indonesisch staatsburger te
noemen, ilocn dit betekent
nog ntet d«t men door ..het
Indonesteclie volk ate volwaar-
dig burger wordt aanvaardt.
„En dit",, 'aldus dé spreker,
„kan slechts worden bereikt
door de oprechte wil te tonen
ate -Indonesisch staatsburger
te', worden beschouwd. Het al
dam niét Indonesiër zQn van
de Indo wórdt niet' bepaald
door henizelt. doch door de
majoriteït".

De heer Le Cotey verklaar-
de, dat de I.N.P. geen politie-
ke partrj is Men werkt wel-
iswaar op politiek gebied,
doch slechts, om de discrimi-
natie te doen verdwrjnen om
tot 9en volledige oplossing
van de ï«do-groep m het In-
donesische volk te geraken.
E)e jiartq heeft dan ook
slechts een tijdelijk karakter,
hetgeen ui de n&am naar vo-
ren komt.

Met, betrekking tot het mt-
ed^ Van de hoofdbeatijlir^-

tfcden>J P^ Snel en C JT. Caaes.
een tut te partij, verklaarde
de begr 14 Cotey, dat er sinds
enkde>,maandefl een contro-

en het hoofdbestuur
niet ̂ betrekking tot het |w^
grip „assi

dit
leggen aan net binnenkort te

en" congres ea ~m afwactriL|
van een door dit congres

te tgevefi uitspraak zouden'

beide partgen zich onthouden
yan enige actie. „De heren
Snel en Claessen hebben even-
wel op' een perscwlerentie,
die zij belegden zonder het
hoofdbestuur er in te kennen,
een uiteenzetting gegeven van
hun denkbeelden en op grond
van dit in-disciplinaire gedrag
La ,hun verzocht, hun mandaat
ter beschikking te stellen,
hetgeen.is geschied",

£>e heer -Le Cotey deelde
mede, dat deze „zuivering"
een versterking voor de partij
betekende, omdat thans het
dualisme is verdwenen, waar-
jïoor vruchtbaarder, sneller en
Directer werk mogelijk is.
' Desgevraagd deelde de heer

Cotey nog mede, dat de
thans ongeveer 480 le-

telt.
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GELANGGANG
MERDEKA

Tahun I No. i Maret 1950 '
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Rahula: DE REVOLUTIE IS NOG NIET TEN EINDE

Kembang ferong: EEN VRAAG, EEN ANTWOORD
A. Haviel: MASAALAH HIDUP INDONESIA

Rahula: ALGEMENE OPMERKINGEN OVER DE INDO-EUROPEAAN-

Sttrono: KEMANAKAH KAU INDONESIA?
SURAT DARI INDONESIA

MEMBUKA GELANGGANG

Gelanggang Merdeka terbit berkat kerdjasama perkumpulan-perkum-
pülah jang menjetudjui usaha men jelenggarakan suatu alat jang dapat
menjatakan serta mengukur fikiran, pendapat, usaha, pendek kata:

djiwa kalangan peladjar warga Indonesia dalam pèran-

Kami insaf baliwa dalam perdjalanan Gelanggang Merdeka nanti
barangkali sering-sering ia akan terlibat dalam perkelahian sengit
membela njawa terhadap antjaman paling besar, jakni kedangkalan
fikiran dan kelemahan djiwa masjarakat peladjar Indonesia dalam
perantauan. Memang itulah jang harus diberantas, dan hendaknja
semua ini dipandang sebagai suatu usaha sederhana tetapi tulus kedju-
irusan itu.
Maka kami adjak sekalïan peladjar Indonesia untuk tunit memelihara
serta menjetopurnakan gelanggang ini, bukan untuk siapa-siapa me-
lainkan untuk keperluan kita sendiri.

Redaksi



T)e Revolutie
is nog niet ten einde!

Tndonesia Merdeka! Indonesia squverein!
J-Een gevoel van opluchting en van dankbaarheid om de verkregen
gerechtigheid en om het eind van zoveel misère maakte zich meester
van Indonesiërs en Nederlanders. Een verraderlijk gevoel echter, dat
met de handdruk van H. M. Koningin Juliana aan Z. E. Premier
Drs. Moh. Hatta velen de ogen toedeed, vele harten vrede gaf en
velen ertoe bracht met vol vertrouwen de toekomst tegemoet te
zien. Maar zoals in China gedurende de laatste decennia de leus va*
Chung San (Dr. Sun Yat Sen) klonk, zo klinkt die nog voor vrijweY
geheel-Azië en zeker ook voor Indonesia: „Ke ming sang hwee cheng
k'ung" — „De revolutie is nog niet ten einde"!
Ook wij — ver van ons Vaderland — moeten onze ogen niet willen
sluiten voor de reële feiten. Het is nog lang niet in orde met Indonesia.
Ge zult thans dadelijk denken aan Kap. Westerling en de opstanden
door de A.P.R.A. en Darul Islam gemaakt. Er is thans hierover reeds
zoveel geschreven, dat ik U slechts wil verwijzen naar hetgeen in de
N.R.C., Groene en Vrij Nederland heeft gestaan.
Doch ook hier blijkt wederom de tekortkoming aan volhardendheid
in de vrijheidsstrijd van ons volk. Door diezelfde bovenomschreven
handdruk sluit men de ogen en wendt men zich af bij de gedachte aan
een eventuele verder strekkende revolutie. „De tijd van revolutie is
thans toch ten einde? Nu moeten we ons toch bezighouden met dé
evolutie, teneinde Indonesia op een hoger plan te brengen!" vraagt
men zich wellicht af.
Jawel waarde lezer(res), de tijd van evolutie is reeds lang begonnen
— het streven naar het betere, het hogere, was er reeds tijdens de strij
die we voerden voor onze onafhankelijkheid. Doch vergeet U niet>
dat daarmee de revolutie niet ten einde is. Nog moeten we vechten —
vechten tegen individualisten, die een bedreiging vormen voor geheel
Indonesia — vechten met ons gehele „IK"!
Niet alleen Westerling en zij, die door zijn mooie woorden worden
meegesleurd in het door hem geschilderde „Eden", vormen het gevaar
voor Indonesia. Er is nog veel meer, en nog veel ergers, dat Indonesia
bedreigt in haar bestaan. Zonder te weten zijn we allen een dankbare
marionet van die „duivel van Indonesia", zodra we onze strijdlust
voor dat kostelijke bezit: 100% kemerdekaan laten varen. Niet alleen
de regering van de R.I.S., doch elk individu is mede aansprakelijk
voor het niet bereiken van ons algemene doel! Wij allen behoren één



voor één sterk te staan in onze schoenen en mocht onze regering in
bepaalde gevallen wijfelachtig zijn, dan moet zij weten, dat haar on-
derdanen sterk staan en dus achter haar een (vooral moreel) strijdbare
kracht staat.
Wij mogen niet verzwakken in onze strijdlust, in onze „revolutionnaire
geest". Voortdurende waakzaamheid is geboden. Mag ik U een voor-
beeld noemen? Herinnert U zich die misdadigers (zowel Nederlanders
als Indonesiërs), die nu maar niet meer voor de rechtbank behoeven
te verschijnen, aangezien de souvereiniteits-overdracht toch reeds een
feit was en hun misdaden in verband stonden met onrechtmatige
daden, bedreven gedurende die tijden van strubbelingen tussen de ene-

andere partij? Er was thans immers vrede tussen Nederland en
vJfndonesia! Jawel, maar deze vrede vaagt niet weg, dat bovengenoem-

den misdadigers blijven en gestraft behoren te worden! Laten we voor-
zichtig zijn: Uit zulke „misdadigers" kunnen „Westerlingetjes" voort-
spruiten! Neen, op zo'n manier komen we niet verder. Nu nog — en
steeds weer -^ moeten wij op onze hoede blijven. Het ziet er voor
Indonesia niet zo rooskleurig uit, als ogenschijnlijk wel leek. De Repu-
bliek Indonesia (thans deelstaat) heeft het doel nog niet geheel
bereikt!
100% merdeka! Ja — de jure! De facto ook — ogenschijnlijk. Hoe
staat het met Nieuw Guinea en met de finanqiëel-economische ver-
dragen? Neen, Indonesia moet verder in haar strijd naar volkomen
onafhankelijkheid. Geen strijd met geweld. Geen Westerling manieren.
Doch de strijd ter bereiking van het eens (17 Aug. 1945) gestelde doel!
Undang-undang dasar pasal i zegt:
Negara Indonesia ialah negara kesatuan jang berbentuk Republik.
Kedaulatan adalah ditangan rakjat dan dilakukan sepenuhnja oleh
Madjelis Permusjawaratan Rakjat.
a, waarde lezer(es), ook U bent één van ons en het is Uw morele

plicht, het beste ervan te maken! ,
Er is nog van alles te maken, want: „Ke ming sang l^wee chengk'ung!"
Amsterdam, 7 Fefcruari 1950. Lin Yu P*C

' *

Een waag,
een antwoord

De eerste organen van ons zelfstandig volkslichaam zijn begonnen
zich te bezinnen over de vraag: „Wat nu?"

Deze vraag stelt elk van ons zich meermalen en ook een volk als col-



lectiviteit van individuen komt hiervoor te staan. Voor een antwoord
gegeven kan worden moet dan eerst duidelijk zijn wat het gestelde doel
is, om de keuze te kunnen bepalen uit de mogelijkheden die op het
ogenblik bekend zijn, en om eventueel nieuwe wegen te zoeken dan
wel oude dusdanig te verbeteren dat zij beter voldoen aan de gestelde
eisen.
De preambule van de voorlopige constitutie van de R.I.S. kondigt het
bereiken van het eerste deel, de onafhankelijkheid, aan en neemt als
een volgende stap:... het geluk te verwezenlijken van welvaart, vrede
en vrijheid.
Laat dit slechts een stap zijn op de weg naar het bereiken van vol-
komen harmonie met de oorsprong -van alle zijn, er zullen slechts/-
weinigen de hoop koesteren dit stadium te bereiken zonder de mate-
riële basis, geformuleerd in de woorden:... "Welvaart, Vrede en Vrij-
heid.
Voor een volk is welvaart zonder vrede niet wel denkbaar, evenmin
als vrede zonder vrijheid; misschien zijn deze begrippen voor een
individu los van elkaar bestaanbaar, maar in ieder geval zal slechts
de tot werkelijkheid gebrachte combinatie van deze drie idealen de
meest geschikte basis voor alle verdere geestelijke vooruitgang vormen.
Als volk hebben we de onafhankelijkheid verworven, dat is dus de
vrijheid te beslissen over eigen wel en wee als zodanig, met inachtname
van de spelregels die daar momenteel voor gelden, welke dan voor-
namelijk betrekking hebben op het streven naar welvaart en macht in
groter verband. Dit verworven recht op de politieke vrijheid impli-
ceert de plicht tot het gunnen van die vrijheid aan andere volken en
aan het individu, sterker nog, het houdt hulp aan volken en individuen
in, teneinde die vrijheid te behouden, of te verwerven hoezeer ook het
medewerken aan het bewaren of tot stand brengen van de vrede be-
schouwd kan worden als het gunnen van de genoemde politieke vrijY
heid aan andere volken en individuen.
Ondanks de onvolkomenheden, zowel extern als intern, op het gebied
van vrijheid en vrede, welke op dit ogenblik nog te bestrijden vallen,
is het toch in de eerste plaats de welvaart en indirect dus de sociale
omstandigheden welke op dit moment de meeste aandacht verdienen,
(een „buccaneering Westerling" en de noodzaak voor diverse onder-
nemingen aparte „belastingen" te betalen hebben mede in deze sociale
toestanden een grond). En het is waarschijnlijk ook wel zo dat door
het lage welvaartspeil een gunstige voedingsbodem wordt gevormd
voor die stromingen welke dit peil omhoog trachten te brengen, zelfs
als daarbij de waardering van de mens als individu tot nul wordt
teruggebracht. Bovendien is het nog de vraag of de wijze waarop dit



op vijzelen van het werkelijke inkomen per hoofd van de bevolking
gedacht wordt, wel de beste is, met andere woorden of inderdaad een
geleide economie altijd en in alle opzichten wenselijk of het meest
efficiënt is. Hoe dit alles ook zijn moge, het heeft geen zin te verbloe-
men dat er nog zeer vele onvolkomenheden kleven aan ons volksbe-
staan, en het is waarschijnlijk wel een te aanvaarden opvatting dat
het verbeteren van de heersende toestanden een eerste en alles over-
heersende eis is, willen we niet de kans lopen dat de zo pas moeizaam
verworven vrede en vrijheid vernietigd worden door veronachtza-
ming van o.a. de bovengenoemde moeilijkheden.
Dit alles is goed en wel, maar men zal geneigd zijn te zeggen: „Wij

er immers niet bij, en we kunnen er dus niets aan doen!" Hoe ze
dat allemaal willen uitdokteren moeten ze zelf maar zien, wij studeren
en daarmee uit." Dit zou een antwoord kunnen zijn op de aan ons ge-
stelde vraag, als tenminste deze vraag: „Wat nu" ook bij ons is opge-
komen doordat er nog voldoende nationaal verantwoordelijkheids-
besef bij ons bestond. Het is nu alleen de vraag of dit besef wel vol-
doende diep geworteld is om de neiging te voelen toch te proberen op
de een of andere wijze positief mee te werken aan de consolidatie van
ons onafhankelijk volksbestaan, ondanks de betrekkelijk losgeslagen
positie ten opzichte van Indonesië die hier door de meesten wordt in-
genomen.
Voelt men die neiging wel dan is dus de volgende vraag op welke wijze
gewerkt kan worden aan die veiligstelling, ook en zelfs juist tijdens
de studie. Om te beginnen zou men dat individueel kunnen doen door
zich bij elk leerstuk af te gaan vragen óf de geleerde theorieën ook
thuis van toepassing zouden kunnen zijn, welke de eventuele verschil-
len en overeenkomsten zijn op het speciale bestudeerde gebied en hoe
ver die gaan en of er misschien een andere formulering of een ander
uitgangspunt van node is. Dit zal voor iedere studerende de beste
methode zijn om zichzelf zo geschikt te maken voor de hem of haar
wachtende taak op het gekozen speciale gebied, er moet nu eenmaal
een werkverdeling zijn om de grootste voordelen te kunnen putten uit
alle speciale kennis, maar er is een bezwaar aan verbonden, en dat
bezwaar zou het analytische genoemd kunnen worden omdat het
ontstaan is door de analyse van het complex van menselijke ervarin-
gen. Om dit bezwaar op te kunnen heffen, om anders gezegd weer de
grote familie te kunnen vormen die elk volk eigenlijk toch behoort te
zijn en die ook de mensheid als geheel behoort te worden, is er weer
een synthese nodig, een coördinatie of hoe het ook genoemd wil wor-
den, van al die speciale kennis. En door die synthese van kennis in
kringen of verenigingen of kransjes en de daardoor bevorderde uit-
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wisseling van gedachten en ideeën moet het mogelijk zijn eert beter
begrip te vormen, bij de deelnemers niet alleen maar ook bij de toe-
schouwers, ons volk, waarmee tegelijk bereikt is wat we wilden, mee-
werken aan de verankering van de voorwaarden voor alle vooruit-
gang ... Welvaart, Vrede en Vrijheid. De op dit ogenblik bestaande
verenigingen hebben een eigen taak op het gebied van ontspanning,
politiek of wat dan ook, maar de wetenschap kan zich niet aan de
bestaande begrenzingen houden zonder te verwateren en het is daarom
dat gepleit wordt voor een meer collectieve aanpak van het probleem.
Anders uitgedrukt is het dus nodig dat naast de individuele speciali-
satie een collectieve coördinatie van de vakspecialisten komt, daar-
naast een samenwerking tussen de verschillende takken van weten- (
schap en daardoor hét handjevol academici dat wij rijk zijn of in de
naaste toekomst zullen worden zo voordelig mogelijk te kunnen ge-
bruiken voor ons doel.
Maar elke samenwerking moet geleerd worden, elke sportploeg moet
met elkaar oefenen steeds weer oefenen, en die oefentijd is de studie-
tijd, dus, willen wij later niet ervaren dat er fouten worden gemaakt
door gebrek aan samenspel dan is het nodig, broodnodig zelfs om nu,
juist nu al te beginnen met ons collectief te bezinnen over de in de
groep naar voren gebrachte vraagstukken. Het doet er niet toe hoe
slecht het gedaan wordt, het doet er niet toe hoeveel fouten er gemaakt
worden, het doet er niet toe wie vragen zal opwerpen, beantwoorden
of wat er gevraagd of gezegd zal worden, het gaat er alleen maar om
dat er gevraagd, gezegd en vooral gedacht of gezegd zal worden over
alle middelen om mee te werken aan de bevordering van onze drie
punten, op elk gebied, want er is geen een tak van wetenschap die niet
het een of andere practische nut heeft, waardoor een invloed wordt
uitgeoefend op de samenleving en dus op de sociale structuur. (
„Wat nu?" was een vraag; een antwoord en een dringend verzoek is
om alle vooroordelen, alle grenzen van gewoonte en behaaglijkheid
gering te achten bij de noodzaak om samen te leren, samen te denken,
samen te spreken, samen te werken en nu, juist nu, en vooral nu mee
te werken al aan de opbouw van Indonesië, omdat, zoals „The Eco-
nomist" zegt na een opsomming van allerhande moeilijkheden en ge-
varen: But none of this should excuse the Indonesians themselves from
putting all their strength and political good sense into the work of
reviving a country which is now their own.1)

Kembctng Terong
1) Uit „The Economist" van 28 Jan. 1950, blz, 180, laatste alinea.



Masaalah
Hidup Indonesia

Gedjak pengembalian kedaulatan negara, sebagai hasil perdjuangan
O dan pengorbanan rakjat, jang berturuti telah menghasilkan nas-
Jkalu Linggadjati, Renville dan schirnja melahirkan Persetudjuan
Medja Bundar. Dalam masa jang pendek ini banjak telah harapan
dan idamaan orang banjak di Indonesia tidak menemui pemenuhan-
nja sebagai diharapkan bermuia.
Setain dari segelongan kaum politici, rakjat biasa sedjak semula

(^jmenantikan kemerdekaan negara bukan sebagai suatu langkah kearah
kemungkinan perbaikan nasib dan kemakmüran, tetapi sebagai schir
segala penderitaan dan pengorbanan, jang telah ditanggungnja
dengan rela.
Dalam masa empat tahun belakangan ini, untuk pertama kali sepan-
djang sedjerah bangsa Indonesia, terdapat suatu kesatuan gerakan
dan tindakan jang hanja mungkin oleh desakan maSa serta persang-
kaan bahwa tudjuan sebenarnja telah dekat dan akan tertjapai
kemerdekaan. Tegasnja, rakjat banjak hanja ikut mendukung dan
mendorong seluruh perdjuangan nasional oleh harapan jang reëel: per-
baikan nasib, dan hentinja kemiskinan.
Akan tetapi — perbaikan nasib jang dinantiikan oleh orang banjak
sebagai hasil pengorbanannja itu tak tampak sedikitpun djua. Mung-
kin perbedaana ketjil ada : berkibarnja sang Merah-Putih, berkelia-
rannja pradjurita T.N.I. — akan tetapi ini hanja agak djelas tampak
dikotaa dan tidak, bahkan tidak benari didesai. Tetapi peroba-
hana njata, lagi dalam bagi mata rakjat umum agaknja belum ada,

kan meniang tak mungkin akan ada. Sebagai diketahui, rakjat
jak Indonesia masih tergolong jang tak pandai membatja dan

menulis, sehingga bagi mereka segala ukuran hanjalah keadaan jang
njata, terlepas dari dan tak mudah terpengaruh oleh sembojanz dan
progaganda. Oleh karena itu harapan mereka jang menjamakan arti
"Kermerdekaan" dengan "hentinja kemiskinan" masa ini akan me-
nemui keketjewaan dan kemasjgulan.
Keadaan demikian untuk sementara waktu barangkali tidak menga-
kibatkan hal2 jang tak diinginkan, akan tetapi mungkin pula
melahirkan suatu rasa ketjewa jang akan mendjadi rasa djengkel dan
semangat tak atjuh, bahkan djuga semangat apathie pada achirnja.
Garnbaran sebagai diatas tentu tak dapat disesuaikan kepada mereka
— suatu golongan jang sangat ketjil, dan boleh dikatakan agak
terpentjil dari perhubungan dengan rakjat umum — jang oleh perpin-



dahan kedaulatan mendapatkan perbaikan kedudukan dan pangkat,
agaknja djuga tidak bagi mereka jang belum mendapatkan hal
demikian, tetapi sedjak sekarang telah penuh dengan lamunan bahwa
masanja akan datang nanti!
Djika lukisan diatas ternjata tak begitu djauh dari keadaan njata,
agaknja ini tak dapat disalahkan benar kepada pengemudi* negara
dimasai lampau, walaupun dapat djuga dimadjukan, bahwa dalam
masa jang sudahz terlampau kurang diberi penerangan, bahwa per-
djuangan rakjat, kemiskinan dan penderitaan tak henti dengan
tertjapainja kemerdekaan, bahkan sebaliknja, bahwa masa kemer-
dekaan tak lain hanja landjütan untuk bertahunz dari masa~
penderitaan. (
Diatas telah diterakan bahwa kesatuan jang terdapat, dalam gerakan
selama empat tahun jang lampau, terutama didorongkan oleh per-
sangkaan umum bahwa penderitaan takkan lama. Selandjutnja
bahwa tidak adanja "achir perdjüangan" dalam "kemerdekaan" itu
mungkin menghasilkan kembali "apathie", atau setidakanja ketidak-
atjuhan pada rakjat umum.
Kalau kita kembali kedalam masa lampau akan kelihatan bahwa
semangat "tak atjuh" terhadap kepentingan sebagai bangsa adalah
salah suatu sifat, sehingga pernah orangi Barat mengatakan bahwa
bangsa Indonesia adalah suatu bangsa jang "indolent". Ini tak dapat
disalahkan — maupun kepada mereka jang mengatakan demikian
ini, ataupun kepada rakjat sendiri dengan mempunjai sifat demikian
— oleh karena kedjadian ini hanjalah akibat dari suatu pemerintahan
djadjahan, jang mematikan segala kehendak bertindak dari bawah.
Disamping itu akan kelihatan pula — djuga sebagai akibat dari
sistim "pengendalian dari atas" selama masa kolonial — semangat
"menanti" segala jang akan titik dari atas. Mungkin akan lebih baikf
keadaan djika sifat kèdua ini mengatasi sifat pertama, oleh karena
semangat menanti djuga berarti adanja kemauan bertindak dan ikut
bekerdja djika telah mendapat perintah dari atas.
Akan tetapi dalam suatu negara merdeka kedua sifat ini akan berarti
hantjurnja kembali kemerdekaan, karena tak adanja inisiatip jang
sangat dibutuhkan untuk pembangunan.
Segolongan kaum budaja dimasa pendjadjahan menjalahkan adanja
semangat menanti dan tak atjuh pada rakjat dizaman jang lampau
itu kepada pendirian bathin jang umum terdapat di Timur, j.i. pen-
dirian menjesuaikan diri dengan alam luas ("harmonizing menta-
lity"). Oleh karena itu golongan budaja ini menghendaki — supaja
massa dapat diaktipir — supaja dasar pendirian bathin demikian ini
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dihapuskan dan diganti dengan pandangan hidup setjara Barat:
rasionalisme dan individualisme.
Akan tetapi djika kita tindjau kembali kedalam sedjarah bangsa
Indonesia njata bahwa pandangan hidup sebagai terdapat di Timur
hanjalah hasil daripada keadaan dan susunan masjarakat: bermuia
suatu masjarakat feodal dengan radja2 jang mahakuasa atas hidup-
mati dan kemakmuran rakjatnja, jang hendak menjusun segalainja
dari atas; kemudian disambung pula oleh berabadz pendjadjahan
jang tidak menghendaki inisiatip "dari bawah" oleh karena tak
sesuai dengan keheridak "pengaturan dari atas", jang memudahkan
eksploitasi untuk kepentingan ibunegaranja.

{|^)Selandjutnja diketahui bahwa sedjak berpuluhi abad penduduk
benua Timur terutama terdiri dari kaum petani, jaitu mereka jang
harus hidup dari penghasilan tanah. Diketahui pula bahwa dalam
dunia pèrtanian kemauan manusia sangat sedikit berpengaruh atas
penghasilan, oleh karena terikat kepada hukuma alam a.l. musima
dan waktu. Ini lambat laun menjebabkan timbulnja pada manusia tani
keinsjafan bahwa segalaznja berkembang menurut waktunja dan
bahwa manusia hanjalah harus menjesuaikan diri kepada kehendak
dan susunan alam. Ini menimbulkan sendirinja pendirian bathin jang
dinamakan orang "harmonizing mentality" tadi.
Sebaliknja pula kita ketahui bahwa masjarakat Barat pada abadz
pertama memang hanja hidup dari pèrtanian, selama tanah jang
dipengaruhi oleh iklim jang senantiasa berobahz itu dapat memenuhi
kebutuhan masjarakatnja. Tetapi kemudian setelah tanah tak lagi
menghasilkan tjukup untuk keperluan, dunia Barat terpaksa mentjari
djalan lain, jang kemudian memang diketemukan. Keadaan jang
berobah ini mengakibatkan berobahnja pula- pendirian dan pandan-

n hidup manusianja (Bahwa ini memang soalnja djelas kalau kita
gat, bahwa Descartes, jang dikatakan bapak dari rationalisme baru

memadjukan falsafatnja dalam abad ke-17, dan baru diterima dan
berkembang oleh dunia Barat dalam bagian kedua dari abad ke-i7
itu, j.i. dalam masa, ketika tanah di Eropa tak lagi dapat memenuhi
kebutuhan masjarakat). Sedjarah Eropa memperlihatkan pula bahwa
berkembangnja semangat aktip dan pandangan rationalistis terdjadi
sesudah "revolusi industri" (di Inggeris), jang kemudian mendjalar
keseluruh Eropa, tegasnja selain daripada keadaan sekeliling jang
mempengaruhi pandangan manusia, alat2 penghasilan jang dipakai-
kan dalam masjarakat itu memberikan pula tjoraknja jarig tertentu.
Kita ketahui bahwa masjarakat Indonesia terdiri dari ± 85°/o kaum
petani, artinja bahwa keadaan sekeliling dari sebagian besar rakjat
Indonesia hanjalah alam jang tak dapat dipengaruhi benar oleh kehen-



dak manusia itu. Djumlah petani sebesar itu djelas memberikan tjorak
kepada masjarakat umumnja. Djika tjorak dari kaum petani sendiri
tidak berobah, atau djika pandangan hidup mereka tidak berobah,
pandangan hidup umum akan senantiasa tetap sebagai sediakala.
Hingga keharusan bagi bangsa Indonesia untuk mengaktipir masjara-
katnja terutama terletak dalam mengaktipir masjarakat tani umumnja.
Ini hanja dapat dïdjalankan djika petani tidak lagi hanja tergantung
kepada alam, — sebagai terdjadi sampai sekarang — tetapi dengan
memberikan padanja perasaan dan kemudian keinsjafan, bahwa
memang manusia agak tergantung kepada alam, tetapi bahwa ikatan
alam ini pun dapat dipengaruhi dengan usahai sendiri. Untuk
pertanian ini tentu hanja berarti bahwa alati jang harus dipakai(
bukan lagi alatz lama tetapi alatz modern: mechanisasi. Ini akan
mungkin memberikan padanja kesadaran bahwa bukan manusia
dikuasai oleh alam, akan tetapi bahwa manusia dapat menguasai
alam, sehingga dengan demikian pandang hidup jang hanja "harmo-
nizing" itu mungkin berobah mendjadi pandangan "aktip" dari
"attacking".
Akan tetapi soal mechanisasi pertanian sendirinja pula membawa
akibat: kurang diperlukannja tenaga buruh tani, sedangkan djum-
blah buruh tani ini ±75% dari djumblah petani, sehingga bertambah-
nja djumblah pengangguran dalam masjarakat.
Tegas keiandjutan sendirinja dari"lmechanisasi pertanian hanjalah:
industrialisasi dalam negara. Ini tentu bertentangan dengan jang
dipfopapandakan oleh madjallah "The Economist" banu ini
jang dengan gembira mengatakan bahwa pemimpinz Indonesia
tjukup sadar bahwa soal Indonesia tidak terpetjahkan oleh industria-
lisari. Propaganda demikian agaknja dapat kita fahamkan, kalau
kita ingathan pertanjaan: Kalau djuga Indonesia (selain daripada^
India dan Tiongkok) mengadakan industrialisasi, kemanakah nantrv
Eropa dan Amerika dapat mendjual hasil industrinja?
Hanja dengan dua djalan tersebut diatas pandangan hidup masja-
rakat Indonesia dapat dirobah dan keketjewaan akan belum hentinja
kemiskinan dan penderitaan dapat disambut. ^ Haviel

*

Algemeene opmerkingen over de
Indo-Europeaan als Staatsburger

M ij bereikte een dezer dagen een schrijven over de oprichting van
het maandblad Gelanggang Merdeka, waarin o.a. de volgende

zin voorkomt; „Grijpt deze gelegenheid aan om op waardige en na-
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tionale wijze, vorm en inhoud te geven aan het begrip van het Indo-
nesisch staatsburgerschap!"
„Op waardige en nationale wijze" dus. Ik moet U bekennen, dat ik
van deze woorden enigszins geschrokken ben. Om dit te kunnen be-
grijpen moet U weten, dat ik van nature zeer achterdochtig ben; ik
wroet graag en ook deze maal kon ik deze drang in mij niet over-
winnen en ben gaan snuffelen in een woordenboek over de betekenis
van het woordje „waardig" met als resultaat dat ik mij bevind in
eerder genoemde situatie. Dat bewuste woordenboek heeft mij n.l.
geleerd, dat „waardig" als volgt „geboekt" staat:
„Waardig; een -e houding, ernstig, eerbiedig opwekkend; aller achting

;'(Qaardig, verdienende; waardigheid = edelheid, grootheid."
Wanneer ik dus toch overga tot het onder woorden brengen van
enkele gedachten dan moet ik Uw clementie inroepen bij het lezen
daarvan, omdat ik mij er van bewust ben alleen zeer zeker niet aan
die voorwaarde te kunnen voldoen. Het enige wat ik mijnerzijds kan
proberen is "eerlijk" te zijn in mijn beschouwingen. Nu is het echter
nog de vraag of eerlijk zijn mogelijk is, indien niet geheel is voldaan
aan het „waardig" zijn. Om dit te kunnen beantwoorden is het nood-
zakelijk op de hoogte te zijn van de inhoud van het woord „eerlijk".
Het blijkt nu, dat er twee betekenissen gehecht kunnen worden aan
dat woord, en wel „braaf" of „oprecht". Ook hier zal het weer van
de lezer moeten afhangen of mijn gedachten „braaf" kunnen worden
genoemd. Van mijn kant kan ik oprechtheid beloven.
Schreef ik hierboven nog dat ik zou „proberen", nu heb ik het gehad
over „beloven" en daarom meen ik dit onderzoek naar betekenissen
van woorden wel te mogen staken om over te gaan tot het feitelijke
onderwerp.
Jfk heb als student een lezing van Ërnest Renan bijgewoond over de
\ifaag: „"Wat maakt een natie?" In grote lijnen was het antwoord: het
element dat werkelijk de natie uitmaakt is noch het ras, noch de kleur,
noch de taal, noch het geloof, noch de natuurlijke grenzen, het is h e t
ver langen bijeen te zijn. Hoewel deze zin niet alles zegt, bevat
hij niettemin een groot deel waarheid. "Wij ook, wij kennen dit ge-
heimzinnige nationale gevoel, dat, ondanks de verschillen van af-
komst, van opvoeding, van sfeer waarin wij leven, ondanks alle
twisten op religieus en politiek gebied, ons per slot van rekening,
zonder aarzelen, doet zeggen dat wij toch Nederlanders willen
blijven.
Aldus Snouck Hurgronje in zijn artikel: Politique Musulmane de la
Holande, (E. du Perron: Indies Memorandum, blz. 174) waarin hij
o.a. bepleit het samengaan van Nederlanders ea Indonesiërs; een
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samengaan, dat dan moet steunen op dat verlangen van beide volken
bijeen te zijn. E. du Perron voegt er dan aan toe: „Het is duidelijk dat
de Indo-Europeanen hier als overgang, tevens bindstof, gezien worden
tussen de raszuivere Hollanders en de raszuivere Indonesiërs."
We kunnen het jammer vinden, dat de Indo er niet in geslaagd is dit
streven te verwezenlijken; we kunnen onze spijt er over betuigen dat
dat verlangen bij elkaar te zijn niet zo groot, was zowel bij de Neder-
landers als bij de Indonesiërs; we kunnen ook met E. du Perron ge-
tuigen, van de huichelarij, die meestal achter dergelijke schoon klin-
kende programma's verscholen gaat.
Het enige wat echter vaststaat is, dat de politieke ontwikkeling eeji
einde heeft gemaakt aan de mogelijkheid voor een dergelijke eenhe^T)
Dit feit nu kan wellicht dienen als graadmeter voor de juistheid van
de gedachte, dat het verlangen bijeen te zijn een natie maakt.
Als we weer even de geschiedenis nagaan van de totstandkoming van
de R.T.C., dan zien wij hoe na moeizaam onderhandelen de geesten
pas „rijp" waren voor deze bespreking, hoewel van beide zijden toch
steeds de wens is geuit de samenwerking tussen beide landen voort te
zetten. Dat deze samenwerking moest steunen op een geheel ander
complex van verhoudingen werd door beide partijen ingezien. Dit alles
heeft echter niet mogen bewerkstelligen dat een overeenkomst spoedig
gesloten werd en wij kunnen dan ook als de enige reden voor dit uit-
blijven van een „pact" een verschil van mening vermoeden tussen
beide groepen over de aard van het samengaan. Ons interesseert nu
het waarom van dit verschil van mening. Het is wel duidelijk, dat wij de
mogelijkheid, dat beide partijen toch eigenlijk weer niet met elkaar
wilden samenwerken wel buiten beschouwing kunnen laten, als we er
van uitgaan dat de wens verbonden te blijven eerlijk gemeend werd.
Dit is een ondenkbare toestand en het enige wat ons dus overblijft^)
het aanvaarden van omstandigheden, die beide partijen dwongen tot
het innemen van een ander standpunt; de eerlijke, oprechte wens één
te zijn werd doorbroken door het meningsverschil over het karakter
van die éénheid. Dat dit mogelijk was kan slechts worden verklaard
uit de omstandigheid dat het punt van uitgang van beide partijen niet
hetzelfde was. Het samengaan werd benaderd uit een geheel andere
mentaliteit; de „feiten" werden anders geïnterpreteerd. We zijn dan
ook geneigd aan te nemen, dat de oorzaak van deze gang van zaken
slechts kan worden verklaard door ons er bij neer te leggen dat er
omstandigheden zijn, die de mensen moet scheiden bij het opsporen
van feiten. Wanneer wij dit dan ook aannemen is het niet mogelijk
te loochenen dat de samenleving, de gemeenschap, de maatschappij
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wordt beïnvloed, zoal niet bepaald door factoren als: ras, kleur, taal,
geloof enz. enz.
Wij menen dan ook — terugkomende op ons uitgangspunt — dat het
element dat werkelijk de natie uitmaakt inderdaad het ras, of de
kleur, of de taal enz. is. In ieder geval wordt de natie gevormd door
factoren, die zich op dit niveau bewegen. Elementen; die gelijk te
stellen zijn aan „het verlangen bijeen te zijn" kunnen hoogstens de aard
van de natie bepalen, m.a.w. deze elementen kunnen pas hun invloed
uitoefenen als de natie reeds gevormd is. In hoeverre deze elementen
nu weer worden bepaald door de eerst genoemde factoren willen wij
^thans niet nagaan, daar dit ons te ver van het onderwerp zou voeren.
f^et het bovenstaande hebben we alleen trachten aan te tonen, dat
cfeze idee van samengaan in de tijd, dat ze geuit werd niet voor ver-
wezenlijking vatbaar was, daar er nooit overeenstemming zou zijn
bereikt over de aard en wijze van de uitvoering. Alle maken deel uit
van de maatschappij, maar nemen in die maatschappij een geheel ver-
schillende plaats in. Zo ook heeft de Indo-Europeaan in de Neder-
landse Indische periode een zeer speciale rol vervuld in het geheel, dat
werd aangeduid met de koloniale maatschappij. Is het na het voor-
gaande nog vreemd als wij thans beweren, dat die rol onvermijdelijk
op één of andere wijze verwant moet zijn aan die maatschappijvorm
en dat de geestesgesteldheid van de Indo net zo onvermijdelijk onder
invloed heeft moeten staan van die gemeenschap? Dat de Indo een
koloniaal product is? We menen van niet. Het kan dan ook niet meer
zo dwaas genoemd worden als wij tot de conclusie komen, dat de Indo
altijd afhankelijk is geweest van het Nederlandse bestuur; zich altijd
heeft gesteld tegen deze achtergrond; hier altijd op heeft geleund, het-
geen door de politiek, die Nederland door de eeuwen heen gevoerd
.beeft mogelijk is gemaakt; een politiek, waarvan één van de kenmer-
Ic^n is, dat het niet in alle scherpte de color-line kende. De Indo was

één van de steunpilaren, één van de instandhouders van het koloniale
gezag. Hierin uitte zich het streyen van de meeste Indo's hun op de
de inlander „veroverde voorrechten" te behouden en te verstevigen.
Dit streven — zoals elk streven — moest gerechtvaardigd worden.
Niemand doet immers iets, waarvan hij beslist weet dat het slecht is.
In dit geval nu manifesteerde zich de rechtvaardiging in een moraal
van de koloniale maatschppij, die vol rationalisaties zit. Hierdoor is
de Indo — zoals elk lid van de koloniale gemeenschap; de zuivere
Nederlanders en de zuivere Indonesiërs dus niet uitgesloten — sterk
beïnvloed. Zijn denken is daar een getrouwe weerspiegeling van ge-
worden.
Er heeft zich tot op dit ogenblik nog geen grote verandering hierin
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voorgedaan, hoewel ruim een half jaar de Indo Nationale Partij —
en als de laatste berichten niet onjuist zijn, ook enkele groepen uit het
I.E.V. — pogingen in het werk stelt de Indo te bewegen het Indo-
nesisch staatsburgerschap te aanvaarden. Dat deze pogingen nu niet
direct op een massa-succes kunnen bogen is begrijpelijk als we er aan
denken, dat met het wegvallen van het Nederlands bestuur, ook het
steunpunt, de basis, de voorwaarde voor het bestaan van de Indo ver-
dwijnt. De Indo van deze periode kan dan ook zeer goed de verge-
lijking doorstaan met de man, die de zwemkunst niet machtig is en
toch in een diepe watermassa terecht is gekomen. Er zullen ongetwij-
feld zeer weinigen te vinden zijn, die een dergelijke situatie leuk
kunnen noemen. Deze vergelijking geeft ons ook een verklaring vof
zeer veel onbegrijpelijks, dat in Indoriesia is gebeurd en dan speciaal in
verband met de Indo's (b.v. Nieuw-Guinea), en nog gebeurt.
De Indo weet niet meer waaraan hij zich nu moet vastklemmen. Moet
hij uit Indonesia verdwijnen, of staatsburger van de R.I.S. worden?
Gelukkig heeft hij twee jaar bedenktijd gekregen.
De vergelijking gaat zeer mank, toch kunnen we het niet laten deze
te trekken, omdat misschien in wezen deze toch juist is. We vragen
ons n.l. af hoe een drenkeling zou reageren als hem zou worden toege-
roepen: „Denk nu eens rustig na over de wijze, waarop je het beste
gered kan worden!" We menen dat dit alleen zijn dood zou versnellen
en dat de verdrinkingsdood, die schoon heet te zijn, plaats moet maken
voor een ander.
We hebben het reeds betoogd, dat deze vergelijking wellicht zeer mank
gaat, maar de toestand doet ons vrezen dat dit toch het uiteindelijke
resultaat zal zijn van deze twee jaar bedenktijd.
De Indo, zoals we hem in het kort beschreven hebben, is immers in
diepste wezen een individu, dat door de omstandigheden gedwongen
zich slechts bezig houdt met het verzekeren van zijn voorrechten. Iv,
heeft daardoor een zeer speciale plaats in de Indische maatschappij
gehad. Zal in de toekomst de meerderheid van de Indo's dus overgaan
tot het aanvaarden van het Indonesisch staatsburgerschap, dan zal de
reden daarvan zijn de mogelijkheid, die die Indo's zien in de R.I.S.
om een soortgelijke positie te verwerven. En daarmede zal dan zijn
gecreëerd een — in politieke termen — reactionnaire groep, die tevens
zal worden beschouwd als een minoriteit. Dit laatste misschien niet
eens door de „zuivere" Indonesiërs allereerst, maar omdat deze nieuwe
staatsburgers van de R.I.S. zich zelf gaarne als zodanig willen ge-
dragen. Het zal wel zonder meer duidelijk zijn, dat deze situatie niet
lang kan blijven voortbestaan. De positie van een minoriteit is altijd
een zeer wankele geweest; vroeg of laat moet zij ten ondergaan, omdat
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haar — i.c. de Indo — niet nogmaals de keuze zal worden gesteld
tussen het meegaan met de ontwikkeling of vreemdeling worden.
De tegenwerping, dat de Indo alleen een dergelijke ontwikkeling zal
kunnen doorlopen met bepaalde groepen Indonesiërs, en dat 't dien-
tengevolge met de uitroeiing van de Indo-groep wel zal meelopen, is
niet steekhoudend, omdat deze gedachte er geen rekening mee houdt,
dat die — laten we het zo maar aangeven — Indonesiërs, die de Indo
steunen door de andere Indonesiërs altijd als hun landgenoten zullen
worden beschouwd, hetgeen zeer zeker niet het geval zal zijn met die
Indo. Deze zal dan in alle duidelijkheid merken wat een minoriteit-
zijn wil zeggen.
f^* toekomst voor de Indo-Indonesiër is dus niet rooskleurig, en
helemaal niet als we bedenken, dat wij er de buitenlandse toestanden
niet eens bij betrokken hebben,
De conclusie,, die we dan ook menen te kunnen trekken — en waar-
mee we dit artikel willen besluiten — is, dat het beste voor de Indo
(en ook voor de Indonesiër en de Nederlander) is, dat de Indo direct
voor de keuze gesteld zal worden en hem niet 2 jaar daarvoor de tijd
zal worden gegeven. De Indo, die zich Indonesiër weet zal daartoe in
staat zijn; de Indo, die daar 2 jaar voor nodig heeft zal NOOIT een
Indonesiër worden. Er zijn echter omstandigheden, die er toe kunnen
leiden deze nu eenmaal aanwezige regeling ook maar te aanvaarden.
Degenen, die zich echter om de één «f andere wijze geroepen voelen
de Indo duidelijk te maken, dat hij „best als Indonesiër kan leven"
in Indonesia, dienen zich er goed van bewust te zijn, dat het niet om
het aantal Indo's gaat, maar om het gehalte van elke Indo afzon-
derlijk, m.a.w. de Indo zal zich moeten ontdoen van zijn koloniale
balast. Zijn mentaliteit zal grondig moeten veranderen. Dit zal slechts
kunnen in een maatschappij, die van elk kolonialisme vrij is.
(j^1 Indo is dood. Leve de Indonesiër.

M.H.Rahula
Amsterdam, 25 Jan. '50

*

Kemanakah Kau
Indonesia?

Indonesia sekarang menghadapi seribu satu kesukaran. Dalam
menghadapi kesukaran2 ini timbullah seribu satu pertanjaan2, jang

memaksa kita berfikir dan dengan teliti mengikuti perdjalanan pem-
bangunan di tanah air. Kita hadapi sekarang pembangunan ekonömi.
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Dalam lapahgan politik kita berada dalam djalan simpangan. Kea-
daan dalam negen belum begitu memuaskan. Bahaja korupsi, penjakit
rebut kursi, penjakit mendahulukan kepentingan partij atau daerah
menghalang kemadjuan pembangunan. Kemanakah kau Indonesia?
Dalam djalan simpangan politik Indonesia menghadapi pikirana sbb.:

I. Indonesia harus ikut blok Rusia. Indonesia harus bersama-sama
dengan negaraa lainanja mempertjepat djatuhnja kaum kapi-
talis dan susunan masjarakat kapitalis. Bahaja imperialis dengan
"Pénétration Pacifique"-nja telah mulai masuk di Indonesia.
Indonesia tidak mungkin netral.

'.' . . .CII. Indonesia harus ikut blok Amerika. Ikut Rusia berarti menerim»
pendjadjahan "Facisme" Moskou. Indonesia harus ikut membela
demokrasi. Untuk pembangunan Indonesia membutuhkan modal
dari luar. Indonesia adalah negara kepulauan, dan jang berkuasa
dilautan sekarang ialah Amerika. Indonesia tidak mungkin
bersikap netral.

III. Indonesia harus bersikap netral. Ikut Rusia berarti menerima
komando untuk selama-lamanja dari Rusia. Ikut Amerika
berarti menerima untuk selama-lamanja komando dari Washing-
ton. Mémindjam uang dari Amerika tidak berarti menerima
"Pénétration Pacifique". Kenetralan itülah djalan satu-satunja
ke kemakmuran. Indonesia dapat bersikap netral. Indonesia
dapat mempertahankan sikap netral.

Djalan manakah jang dipilih oleh kabinet Hatta? Dan bagaimanakah
tjaranja meletakkan dassara jang pertama untuk mentjapai kemak-
muran dan keadilan sosial? Betulkah uarig pindjamari sebagian besT
dipergunakan untuk konsumsi, umpamanja untuk pembelian montori
luxe? Diketahuikah perbedaan pindjaman dari Amerika kepada
Indonesia dan pindjaman Rusia kepada Tiongkok Mau Tse Tung?
Apakah diketahui akibat sikap netral Turki dalam tahuna 1930—
1946, dan akibat sikap Turki sekarang, sesudah menerima bantuan
Marshall dan pimpinan muiter Amerika?
Disamping pertanjaana, jang mengenai hubungan politik Indonesia
dengan Luar Negeri, serta pertanjaana, jang mengenai pembangunan
ekonomi, untuk meletakkan batua pertama kemakmuran, timbul pula
pertanjaana, jang mengenai keadaan dalam negeri. Terbajang dimata
kita kekurangan tenaga jang sangat, jang menjebabkan sekarang
keadaan jang kurang memuaskan dalam negeri.
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Maka pertanjaan sekarang dikemukakan kepada para pembatja.
Apakah saudarai mempunjai pertanjaana demikian djuga seperti
tersebut diatas? Apakah saudarai sudah mempunjai djawabannja?
Marilah kita kupas bersama soalz tersebut diatas dalam Gelanggang
Merdekakita,.
Seribu satu kesukaran, seribu satu penanjaan, tetapi Bangsa Indonesia
harus dapat memberi seribu satu djawaban, dan harus dapat meme-
tjah seribu satu soal.
Apakah djawabannja pertanjaan: "Kemanakah kau Indonesia?"

Surono

C
Seputjuk surat dari

Indonesia
* di Malang sekarang terdjadi banjak serobotan karena banjak
orang gila-pangkat dan gila mobiel. Apa jang dahulu telah terdjadi
terulang pula, karena orang Tionghwa mau zogenaamd practis: Dari
pada rewel dan menuntut keadilan setjara sukar, lebih tjepat maen
thiap dan mentjari connectie dengan orang jang berpengaruh dan
memegang kekuasaan. Mereka belun insjaf, bahwa tjara ini achirnja
akan membikin golongan Tionghwa didjadikan 'sapi peras'. Hal ini
sudah mulai terdjadi di Surabaja. Li Chi Min, jang sdr. kenal sebagai
consul Tiongkok dahulu sekarang ketua CHTH. Ia kabarnja kena
dikertak dan memberi uang f 200.000,—. Pemberian uang ini diben-
takan seolaha telah terdjadi setjara suka-relah. Tetapi uang itu ter-
njata mesti dikumpulkan kemudian hari dari tongpao, karena ia
minta pindjam dahulu uang itu dari bebrapa prominenten Tionghwa.
" r̂tapi dengan membri itu pengurus CHTH lalu mendapat relatie
ang baek dengan orangz jang memegang kekuasaan sehingga hubun-

gan ini dapat digunakan buat mendapat berbagai matjam faciliteiten,
terutama buat kepentingan dagangnja sendiri. Tetapi buat menda-
pat mentjiptakan adanja relatie baek itu, tongpao Tionghwa
harus didjadikan sapi peras dan mesti membajar padjak extra.
Orang belum meliha,t, bahwa ini adalah akibatnja dari adanja CHTH
dan orang tidak melihat, apabila TNI sebagai gezagsapparaat peme-
rintah membutuhkan uang, tida perlu meminta pada satu golongan,
bila perlu dapat mengadakan peraturan padjak extra, supaja dipikul
rata oleh semua orang jang berkepentingan. Tetapi lebih practis
memang kalau bisa memberi kisikan halus pada pengurus CHTH
buat mendapat uang extra, jang oncontroleerbaar oleh negara, djadi
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dapat menimbulkan korrupsi, Kaum importeurs dan\r s besar,
jang keamanannja perlu didjamin, tidak alamkan gangguan dermaanz
istimewa itu. Hal mi membikin sulit kedudukannja orang Tionghwa
sebagai pedagang menengah, sebagai produsen jang bonafide, tetapi
jang mau tjurang dan setjara tjerdik menggunakan siasat corruptie-
bisa tjepat kaja besar, karena dengan tjap 'kepentingan umum' dapat
mengadakan relatie jang bisa sangat menguntungkan.
Selain begitu dalam masjarakat Indonesia sekarang ini hendak diu-
sahakan buat menimbulkan 'heersende klasse' baru. Usaha ini keli-
atan distimulir oleh kaum modal besar di Indonesia, terutama dari
kalangan Belanda. Digambarkan pada rakjat, karena sekarang ini
ada Unie Belanda-Indoneisa, maka jang berkusa tentu sadia harr"
orang Belanda dan orang Indonesia. Dengan orang Indonesia disn...
tidak diartikan rakjat, tetapi beberapa geüntir orang Indonesia jang
mau 'kerdja sama' dalam arti 'diperalat5 sebagai 'strooman' oleh kaum
modal besar Belanda. Menurut Mr. Sunarko tendenz ini sudah
kelïatan njata di Djawa Timur, djadi mungkin djuga di Djawa Ba-
rat. Di Djogja belum keliatan njata, sebab di Jogja tidak ada orang
Belanda. Akibat daripada aliran itu jalah ditimbulkan sematjam in-
feriority complex antara peranakan Tionghwa, terutama kalangan
intellectuelen peranakan Tionghwa di Malang umpamanja, sekarang
ini katanja dengan sendirinja sudah pada 'mengundurkan diri'
setjara teratur. Hal ini rupanja,,terdjadi, karena banjak peranakan
Tionghwa itu tidak bisa atau belum bisa merasa dirinja 'warganegara
Indonesia' atau 'orang Indonesia'. Mereka masih dihinggapi perasaan
seolahz dirinja itu adalah 'tetamu', djadi sungkan untuk bertindak
dan berdjoang sebagai sesama warga negara, sebagai sesama putera
dari negara ini untuk kepentingan rakjat dan negara ini seumumnja.
Tetapi di Jogja sudah keliatan aliran antara orang2 Indonesia untuk
mempertahankan apa jang didapat dari golongan Tionghwa. Hal Y
menimbulkan keanehan, apabila perusahanz besar menurut persV
tudjuan KMB di-Den Haag itu harus dipulihkan (direstaureer) pada
mereka jang berhak, tetapi buat perusahanz ketjil, sedang, dan menen-
gah tidak dialamkan keadaan serupa, sebab milik Tionghwa dan
bukan termasuk golongan grootondernemers. Bebrapa tjonto dapat
dikemukafcan seperti berikut:
Eigenaar toko Oen mengungsi, pun kuasanja orang Tionghwa men-
gungsi, ketika Republik kembali ke Jogja, hingga kepala kokinja,
seorang Indonesia diberi kuasa untuk mendjaga barang2 inventaris
toko Oen, merawat prabóta toko Oen dan mendjaga djuga satu gu-
dang gula. Tetapi atas andjurannja bebrapa 'adviseurs'nja, antara
mana Mr. Djodi (PNI) dan Kobarsih (Murba) restaurant diusahakan
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dengan tidak pakai idjin eigenaarnja. Ketika toko Oen mau kembali
serekat sekerdja toko Oen minta kerugian 50% dari inventarisnja dan
harga gudang. Kalau tidak mau memberi, tidak boleh kombali. Com-
promis dibajar dengan f 50.000,— djuga ditolak, sebab harga gulanja
sadja ada satu ton lebih. Kedjadian serupa ini dialamkan djuga
dengan tokoz dan perusahanz tukang sèpatu ketjil terhadap 'kussa-
hhai' orang Indonesia.
Hal ini tentu sadja menimbulkan anggepan antara orangz Tionghwa,
bahwa orang Indonesia tidak dapat dipertjaja sedang antara orang
Jndonesia ditimbulkan sentiment membentji orang Tionghwa, supaja
publieke opnie menaro sympathie dan menjetudjui sikap mereka

J& nenolak kembalinja orangz Tionghwa ke perusahaninja dan ke de-
"sanja. Semua ini tentu sadja ada akibat dari structuur masjarakat

koloniaal dan fihak Belanda dari permulaan aksinja memang stimu-
leren kedjurusan ini supaja mereka dapat mempertahankan kedu-
dukahnja sebagai grootondernemers. Ketika Beland^ masih memegang
kekuasaan politik, memang untuk mentjegah tumbuhnja gerakan
nasional dari sifat burdjuis demokrasi perlu ditjegah tumbuhnja go-
longan kelas tengah rakjat Indonesia, djadi perlu ditimbulkan kelas
tengah bukan dari golongan apa jang dinamakan 'asli', jaitu golongan
peranakan dan 'Timur Asing*. Belanda berusaha mempertahankan
kekuasaan ekonominja dengan memberi konsesi politik jang agak
banjak dan mereka mengarti, bahwa golongan 'asli' itu perlu diberi
'keuntungan' jang dapat memuaskan. Bebrapa gelintir didjadikan
'strooman', dan perlu ada lapisan ketjil jang harus diberikan kesem-
petan untuk madju. Keniadjuan itu tentu sadja didjaga djangan
sampai merugikan grootondernemers itu, djadi disasarkan kearah
menjerbu dan merebut kelas tengah. Apalagi kedudukan grootonder-

„ nemers kaliatan terdjamin baek dengan sjaratz penjerahan kedaula-
O'j.n seperti ditetapkan dalam KMB, sehingga merebut kedudukan di

lapisan atas itu- dipersukar bagai sebagian besar 'would-be' kapita-
listen 'asli'. Hingga sekarang ada aliran melampiaskan 'napsu* terha-
dap kepentingah peranakan Tionghwa dan orang Tionghwa sebagai
middenstanders

Tjermat-tidaknja lukisan penulis surat ini dapat kami udji. Maka sari jang
dapat diambil ialah bahwa kita tidak akan madju setapak djuga dengan salah-
menjalahi atau dengan mentjari-tjari biang-keladi. Jang perlu ialah bahwa dalam
masjarakat jang sedang timbul dari bekas-bekas serba-kalonialis dan reruntuhan
perang, setiap warga dituntut mendjalankan tjara-tjara demokratis sedjati dan
•bahwa setiap orang harus berani menanggung kesulitan-kesulitan didalam men-
djalankan kewadjiban-kewargaan itu, untuk kepentingan masjarakat dan untuk
kepen tingan diri sendiri. Karangan ini kami kutip dari Tttng F eng. Red. GM.
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Bedaksi:

Siirjadl, Kwa Hong Giok, ^MÜM^iilfjah, Suwïrjadi,
F. O. G. K^o, |Éii Bian Seng, Kwee Swan Liat

1ERI1A TATA USAHA

1. GM sedapat-dapat terbit tiap bulan tanggal 17
2. Uang langganan tahunan ƒ 4.—
3. Uang langganan dan permintaan mendjadi langganan

hendaknja disampaikan kepada Sdr. KWA HONG GIOK,
Lcidsegracht 117 III, Amsterdam C.

BERITA REDAKSI

1. Alamat: Sdr. SURJADI, Loiaanstraat 43 hs, Amsterdam 2.
2. Hakman GM terbuka untuk siapa sadja.
3. Fiklran jang dibentangkan dalam scsuatu karangan men-

djadi tanggungan penulis.
4. Karangan2 untuk dimuat dalam GM harus disampaikan

selambat-lambatnja pada hari terachir tiap bulan.
Hendaknja diusahakan agar karangan-karangan tjukup
sebanjak 500 kata sadja.

5. Terima kasih kami sampaikan kepada sekalian Sdr. jang
telah memasukkan karang'an;. jang belum dapat dimuat
semua karena kekurangari tëmpat.



VERTROUWELIJK

Verbinding: No.12 24 Augustus

Doss.205/6/3
Onderwerp: Circulaire Indo Nationale Partij (I.N.P.)
Datum ontvangst bericht: 16 Augustus 1950.

r25AUB.1950

Hierbij wordt toegezonden afschrift van de inhoud van
een circulaire, welke door het hoofdbestuur van de_Partai _
Indo lÜionaal (̂ ndo Nationale Partij) te DJakarta werd ge-
bonden aan de reden dezer vereniging in Nederland, aan alle
Indonesische- en Nederlandse dagbladen en Eadio Nieuwsdienst
(Indonesische- en Nederlandse Omroep).

In verband hiermede moge verwezen worden naar het arti-
kel "Indo Europeanen zijn van nature Indonesiërs", voorko-
mende in de Indische Courant van 22 Juli 1950. In dit arti-
kel werd vermeld, dat er een nieuwe partij opgericht is, die
zich "Partai Democrasi Indo" (Indo Democratische Partij)
noemd en een afsplitsing betekent van een viertal hoofdbe-

^/sjruursleden van de "Indo Nationale Partij", (einde)
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A f s c h r i f t

I.ÏÏ.P.
PAHTAI INDO ÏÏASIOEAL
Sekretariat Umum
Djalan Tjikini Raja 68

Djjakarta
Telep. gambir 1501

PERSABTIKBL

Op 25 dezer werd door President Soekarno in audiëntie ten paleize
ontvangen de wnd.Voorzitter der I.ïf.P. (Partai Indo Uasional), de heer
Ch.R.le Cotey, in verband met de kortgeleden plaats gehad hebbende
zuivering in de Partij.

Met zeer veel belangstelling informeerde de President naar het
gebeurde in de I.H.P., waarover de heer Le Cotey een explicatie gaf.
Hierbij wees deze op het feit, dat er geen sprake ia geweest van een
gr ojĵ s af s che id inA t doch dat slechts twee hoof ̂bestuursleden tot af-
treden werden gedwongen. De I.U.P. als zodanig is geheel in t a c t ge ble-
ven en inmiddels in ledental toegenomen. De Partij heeft thans" een
eensgezind bestuur, hetgeen het beleid en de activiteit zeer ten goede
zal komen. In het nieuwe werkprogramma zal de voorlichting een voorna-

( me plaats gaan innemen en tweeledig gericht zijn, n.l. zowel naar Indo
als naar Indonesische zijde met het doel alle werkelijke of vermeende
tegenstellingen tussen genoemde groepen uit de weg te ruimen. Hierbij
zal de steun van alle Indonesische organisaties ingeroepen en dank-
baar aanvaard worden.

De President onderschreef ten volle de mening van de I.N.P., dat
vooral de realiteit als richtsnoer moet dienen voor de oplossing van
het Indo-vraagstuk,. Het eenzijdig uitdragen van een theorie als bijv.
"De Indo is van nature Indonesiër" heeft al heel weinig zin, indien
deze theorie niet geschraagd wordt door de mening der majoriteit. De
oplossing moet daarom gezocht worden in het oprechte streven van beide
bevolkingsgroepen elkaar te zoeken, elkaar te vinden en tenslotte el-
kaar te waarderen, aldus de President.

De heer Le Gotey richtte vervolgens enige persoonlijke vragen tot
_J de de President. Allereerst de vraag, of in de jonge Staat/IndoaBurope-

aan als een waardevolle kracht en steun wordt beschouwd?
Hierop verklaarde de President:

"Zeer zeker! De Indo, die Indonesia als zijn Vaderland kan en
j., "wil aanvaarden, zal een kind des lands zijn en van harte als
v v "zodanig worden aanvaard!"

Op de vraag, hoe hij persoonlijk over de I.IJ.P. dacht, antwoordde de
President:

"Ik sta zeer sympathiek tegenover het doel en streven van de
"I.N.P., waarvan ik de leden als "insjaf"^beschouw. Ik zou graag
aan elke I.U.P.-er deze persoonlijke boodschap willen geven.....
"Verbreid Uw idealen en rust niet, voordat alle Indo's "insjaf"
"zijn tot heil van ons Vaderland"

De President eindigde met de belofte, dat - na de komende drukke pe-
riode t/m 17 Augustus a.s. - de gelegenheid zal worden geboden tot
het houden van een speciale oontactavond ten paleize, waarbij,Indo's
en Indonesiërs elkaar op ongedwongen^ hartelijke wijze zullen kunnen
ontmoeten.

Hierna dankte de wnd.Voorzitter voor het buitengewoon aangename
onderhoud en bracht tevens de dank en erkentelijkheid van de gehele
I.N.P. over voor de welwillende houding door de President steeds
tegenover deze Partij betoond.

Djakarta, 26 Juli 1950.

Aangeboden aan alle Indonesische en Nederlandse Dagbladen
en Radio Nieuwsdienst (Indonesische en Nederlandse Omroep)
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in Djakarta, ter publicatie.

x. "inshaf" hier in de "betekenis van
"goedwillende" (derivaat v/h Arab.)



No. 8388 A -

Dw brieven No. 83516 resp.
van 17 April 1950 en - ra
van 26 Juni 1950.

Onderwerp:IndofNationale Partij,

4 Augustus 1950. /

J

C
/ tendenÓ

In antwoord op de bovenaangehaalde brieven, zij omtrent de
("INDO NATIONALE PARTU", medegedeeld, dat hoewel mag worden
jangenomen, dat te Amsterdam een afdeling van deze vereni-
ging is gevestigd, hiervan vrijwel geen activiteit naar bui-
ten kan worden waargenomen.

E.e.a. is mogelijk een gevolg van het feit,dat het leden-
te,l in Nederland van deze in Indonesië zetelende vereniging,
zeer klein is*

Naar uit het "Mededelingenblad" van de "CHTWG SAN HUI" va»
van 3 Februari 1950 No.IV - zie het dezerzijds schrijven No.
368 A -'50 van 13 Februari 1950-, kan blijken zou omstreeks
die tijd - Februari 1950 - het ledental van de I.N.P. in Ne-
derland 25 hebben bedragen.

Gezien het bedrag van f. 35, dat volgens de bij Uw schrij-
ven gevoegde circulaire van de fgd. Gedelegeerde van het
T.N.P. Partijbestuur van l Maart 1950, moest worden gestort
als eerste afbetalingssom voor de uitgifte ven het periodiek
"Gelanggang Merdeka", aan welke uitgifteook door de I.N.P.
wordt deelgenomen, moet worden aïsigenomen, dat het ledental
van om en bij de 25 wel juist kgn worden geacht»

Ternomen werd, dat lid van deze "Partij" kunnen zijn, in
Indonesië geboren Nederlanders, z.g, Indo- Europeanen,Voorts
werd vernomen, dat de leden van do I,N.P. over net HWE alge-
meen anti-^ederlands en extreem links georiënteerd zijn»Zij
verwerpen de Nederlandse nationaliteit en aanvaarden onvoor*
waardelijk het "Indonesisch Staatsburgerschap" -z,g, Warga
Negara,-

lln dit verband zij o.m. verwezen naar het van de hgnd van
JfïH.Rahula, in het 1ste nummer van het periodiek "Gelanggang

^ , Merdeka" opgenomen artikel, met gis titel "Ihdo-luropeaan
v \ Als Staatsburger" - pagina*s 10 t/m. 15 -, waarin de anti-Ke-

fla-plnnflna/"hnt; ni+Antr V-nrwh. A«an ha-f. al n+ ir«vn A*-t- n-«4-4i>.*o .„A_JJ.uiting komt,Aan het slot van dit artikel wordt
o'.a, de Indo-Europeaan een "ikoloniaal product" genoemd, ter-
wlijl de tijd van twee jaar om te kiezen wat men aal worden
Indonesisch Staatsburger of Nederlander te lang wordt ge-
noemd.Het artikel wordt besloten met de woorden: "De Indo is
dood, leve de Indonesiër»"

De hier genoemde auteur van dit artikel, M.H.Rahula, is ken-
nelijk identiek aan M.H. Rahula, die in de circulaire van de
wd, .Gedelegeerd-e van het I/N. P. Part i j bestuur van 20 Maart
1950 no,28/T.W,/A ,wordt genoemd als secretaris van de I.N. P
afdeling Amsterdam en welke circulaire eveneens bij Dw schril-
ven is gevoegd.

In dezelfde circulaire - 2 -



Ho, 8385 -A -'49 van - 2 -
4 Augustus 1950é

In dezelfde circulaire, wordt de bij ü bekende Ch,fffa.H«HAM,
Ahans wonende te Amsterdam, van Seghenlaan 4 hsjpaj.s voor-»
zitter van de I.N.P. afdeling Amsterdam genoemd,

Yerdere personalia van M,H«Hahula, die zou wonen te Amsterdam,
Adm. de Ruyterweg 181 II, doch bij het Bevolkings-bureau' der
Gemeente Amsterdam niet is ingeschreven, "Mte niet bekend.

De aandacht blijft op deze aangelegenheid gevestigd en zodra
hieromtrent iets naders zal worden vernomen, zal daarvan be-
richt worden gezonden«üinde»-

0. 3,



3 Augustus 1950.

OP KAART
AC D l

PAR-. LA_ &

G E H E I M
Verbinding: 35fo.l2
uoss.13/732
Onderwerp: Opgave Nederlanders, die de Indonesische nationaliteit hebben
Jatum ontvangst bericht: 31 Juli 1950 *- .(verkozen
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:---

4 AUB.&50

Hierbij wordt toegezonden afschrift vaneen opgave van
Nederlanders, die de Indonesische nationaliteit hebben, ver-
kozen. Hierbij moge worden aangetekend, dat de onder no.l
genoemde Hendrik VAH DER WAI voorzitter is van de Indo Natio-
nale Partij, afdeling 's-G-ravenhage.

De onder no,2 genoemde |reddy H.FRAEIJHQVE.H is inder-
tijd als Indisch N.S.B.-er in Suriname geïnterneerd geweest.
(einde)T



A f s c h r i f t

Opgave van Nederlanders, die de Indonesische nationaliteit
hebben verkozen:

l WAL, Hendrik van der, 13 Augustus 1922, Van Heutszstraat 15,
datum verwerping en optie 2 Januari 1950.;

IPRAEIJHOVEH, Preddy H., 7 Augustus 1899, Beeklaan 456, 22
Maart 1950 vertrokken naar D^akarta, datum verwerping en op-
tie 5 Januari 1950}

SCHEURER, Wilhelm E., 18 Augustus 1884, Anjelierstraat 61,
datum verwerping en optie 6 Februari 195_0;

fcHAUVIGM DE BLOT, Leonard de, 23 October 1898, Piet Hein-
straat 22, ?\Q vertrekken naar Djakarta, datum ver-
werping en



••' x*\.

eft: Indo Nationale Pai

l

Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 2 Mei 1950, No.,
83316, inzake de Indo Nationale Partij (I,N.P.), wordt gerap-
porteerd.

Bij een dezerzijds ingesteld onderzoek is gebleken, dat
te dezer stede inderdaad een afdeling bestaat „van de I„N.P.
Leden van deze vereniging zijn zowel Indonesiërs als in Indo-
nesië geboren Nederlanders. Het doel der vereniging is het geven
van voorlichting voor het verkrijgen van het Indonesisch staats-
burgerschap. Naar bekend werdt doet de vereniging; niet aan üoli-
tiek«TZij ZOUT samen werken met de verenigingen B.OBPI en CHUNG
uw A HUI. Vergaderingen van de I.N.P, afd» Leiden, worden, wegens
gebrek aan financiën, bij de leden thuis gehouden.

voor de I.N.P, is,
^^^^^^^^ w geïïorëiTte Tasikmalaja, 12 Mei 1923,

«- wonende "i; e uslaen^"TJooe^straat 42. Hij is in het bezit van het
^/ einddiploma A.M.S. (H.B.S.), hetwelk hij in 1942 te Djokja be-^

haalde. Aan de Rijks-Universiteit te Leiden staat hij, in de -
faculteit rechten en letteren -hoofdvak Indologie- ingeschreven *
voor de cursusjaren 1946-47 - 1947-48 - 1948-49 en 1949-50.
Zijn candidaats-examen Indologie (taalkundig), deed hij op 7 v d
Juli 1947. Hij is te Oegstgeest op 7 Juli 1947 gehuwd met Chris*
tina ïheodora LINA, geboren te Amboina, 7 September 1919, uit
welk huwelijk l kind is geboren. Hij behoort tot de N.H. kerk.

Zijn in- en afschrijvingen staan aan het Bevolkingsbureau
te Leiden als volgt beschreven:
6-12-46 Leiden komende uit Batavia,
27-1-47 Oegstgeest komende uit Leiden,

J 27-11-47 Leiden komende uit Oegstgeest.

ajJii^<Ëgri^ iden nie t
voor. Ook op politiek gebied is niets ten nadele van hem bekende

Voorzitter en secretaris van de Leidse afdeling der I,N0P8
zijn. re^^ejTieye

_JOA, geboren te Mr. Cornelis, 4 Augustus 1927,
wonenffl" "te Lelden, Utrechtse Jaagpad 3. Hij is in het bezit van
het einddiploma H.B.S. B, hetwelk hij te Batavia behaalde. Aan
de Sijks-Universiteit te Leiden staat hij, in de faculteit
rechten en letteren -hoofdvak Indologie- , ingeschreven voor de
cursus jaren 1948-49 en 1949-50. Bnig examen heeft hij nog niet
afgelegd. Hij is ongehuwd en behoort tot de &.£• kerk. ïot 27
Deöember 1949 bezat^hij de Nederlandse nationaliteit.

. . . . . . _ — . . . . _, , ..„.. t y j L j f a

dmini s t r a t i e te Leiden niet
Toor* Ooic °P politiek gebied is niets ten nadele van hem bekend*

.Jyngj^JJ^gG,|ig, geboren te Soerabaja, 30 October 1922. wo-
'tö "JSëTJên, Herenstraat 62«, Hij is in het bezit van net

einddiploma H.B.S. B, hetwelk hij in 1941 te Malang behaalde.
Aan de Eijks-Universiteit te Leiden staat hij, in de faculteiten
rechten en letteren -hoofdvak Indologie- en Nederlands Indisch
recht, ingeschreven voor de cursusjaren 1946-47 - 1947-48
1948-49 en 1949-50. Zijn candidaats-examen Indologie (taalkunda^
deed hij op 2 Juli 1948 en zijn candidaats-examen Nederland In-
disch recht op 3 December 1948. Hij bezit de Nederlandse natio-
naliteit en behoort niet tot enig kerkgenootschap. Op 7 Septem-
ber 1949 is hij te Leiden gehuwd met Hendriek ÏÏlien VISüGHBR,
geboren te Salatiga, 30 Januari 1921, uit welk huwelijk l kind



££.
G B H E I M. I,D. 1921 Z0

is geboren.
Snige activiteit van de zijde der I.H.P. is nog niet gecon-

stateerd,

leiden, 13 Juni 1950»
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PAR:

V E R T R O U W E L 13 JUNIOR

ACD/

Verbinding: 3 0 . . t »

No. 1000. Datum: 9 Juni 1950.

Onderworp: Indo Nationale Party (I.N.P.)

Datum van ontvangst boricht: No.83316, dd. 15 Mei 1950,

Bctrouwbaardoid berichtgever: Betrouwbaar.

Waardering berichtgever:

Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanties:

Ondernomen actie:

Betrouwbaar.

HKNBI_ eter lOffK werd geboren te Padsng, Ib Juli 1900.
ZarjnnreXtgle is Ne5*ïferv», zijn beroep kantoorbediende»
Tan 3ör Klok voornoemd, die reeds eerder weduwnaar was van
Maria Krommenhoek, is later gehuwd met Henriette Arnoldina Cor-

woont Hogeweg 3es, van wie hij op 31-Mei 194o is gescheiden.» (Laatstgenoemde ^
9 Zandvoort.) Thans leeft hij vermoedelijk samen mat Pauline Sllze Geertsema,

een Indo-Europese vrouw, weduwe van Her^i.van der Fange, gebo-
ren te Meester-Cornelis {lnd.)24 December 1907, die op hetzelf-
de adres als betrokkene, ixamelijk ^andvoort, Noorderstraat 22,
staat ingeschreven»
Blijkens het bevolkingsregister der gemeente gandvoort hebben
zijn in- en uitschrijvingen uit de verschillende gemeenten,waar
hij woonachtig is geweest, zich als volgt toegedragen:
Nieuwer Amstel.

8-10—25 Amsterdam, diverse adressen.
lo-ia-3o " Meeuwenlaan lOoa, boven.
4-12-ftO Zanadvoort, de Wi* straat 7.

12- J5-43 Amsterdam, Ama zonest raat 47 I»
10- 9-48 Sandvoort, Nobrdefstraat 22*
" blgens bekomen inlichtingen uit betrouwbare bron wordt het

er®eel Noorderstraat 22 veelvuldig beaocht door vele, hoofd-
'zakelijk jeugdige personen^van kennelijk Indonesische of Inclo-
Europese afkomst, in de leeft i jdeiyipan omstreeks 15-20 jaar,
mogelijk ook iets ouder» Van de^^jok is zeer dikwijls op reis,
doch van zijn bestemmingen is tot op heden nog niets gebleken.
Ten nadele van betrokkene is alhier, zowel op politiek als cri-
mineel gebied, tot nog toe niets na&eligs bekend»
Op het perceel Noorderstraat 22 voornoemd met zijn bewoners
blijft de aandacht gevestigd en bij eventuele nadere bevindingen
zal daarvan terstond bericht worden gezonden*

-einde.

t



Verbinding: *Q

No* 1000. Datum: 9 Juni 1950»

Onderworp:Iü<3o aatfional9 Party (l.ii.i».)

Datum van ontvangst bericht: Ho.83516, dd. 15 Mei 1950.
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar.

Waardering berichtgever: ,. Betrouwbaar.
Tevens bericht gezonden aan: »

Medewerkende instanties: _ » „ . - . - • - .

Ondernomen actie : ...... ; » • - « - .

ffi .™_*tFJ8* *93rt geboroa t9 fadai^li Shit
Taa der Klok vx>crnoaal_t die re«da eerder weduwnaar waa van
Maria ïronmenlioek, ia lat ar gehuwd met Henriette Araoldiaa Oor-

'woont Hogeweg 498» van wi» hij op $1 H** 19*̂ 5 ia gosoh«idiB«( Laatst ge noemde /
L~9 Zandvoort.) Thaoa loeft hij renaoedelijk samen met Pauline JSÜZ9 Geerteeaa,

eon Indo-Europese rrouw, weduwe ran Herm.Tan der Fange, gebo-
ren te Meester-Oornelia (lnd,)2^ December 1907, di« op hetzelf-
de adi-ea eils betrokkene, namolijk San d voort, Hoor der straat 22»
•taat lage schreven.
Blijkens het beTOlkingsregletör dor gemeente iandroort hebben

V ziJ^ in- en nltsohrljTingen uit do voraohlllsnde gemeenten,waar
' ' ' woonaohtig is geweest, zioh als volgt toegedragen i

Aaatel.
Amaterdam, diverse ftdreasen.

" Meouwenlaan 106a, boven.
2widvoortt d« Wit straat J*

n Sohalpweg 4*
Aasterdaa, Aaaaoneatraat ^7 X»

iv_ ^-^ 2,andvoort, Hoorder straat 22.
Volgens bekoaen inlichtingen uit betrouwbare brom wordt bet
peroeel Hoorderstraat 22 veelvuldig bezooht door T9le» hoofd-
Bakelijk jeugdige personen van kennelijk Indoneaiselae of Indo-
Suropese afTromat, In de leeftijden van omstreeks 15-20 jaer,
aogelijk ook iets ouder. Van der Klok is zeer dikwijl* op reia,
doch van zijn bestemmingen is tot op heden nog alets gebleken.
Ten nadele van betrokkene la alhier, zowel op politiek al a eri»
mine«l gobied, tot nog toe. niets nadeligs bekand.
Op het peroeel Noorderstraat 22 voornoemd net zijn bewoner»
blijft de aandaoht gav«6tigd «n bij eventuele nadere bevindingen
sal daarvan teretoad bericht worden Ipzondan.

-einde.



Verbinding nr.i+6. Vertrouwelijk.
r Nr.2176.

Onderwerp : Indo Nationale Partij.
Betrouwbaarheid berichtgever t zeer betro

* Waardering bericht : zeer betrouwbaar.

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 15 dezer nr,83~JT6", heb

de eer U te berichten, dat de door U bedoelde George Richard TOKAYA,

geboren té Mr.Cornelis op 15 Januari 1921, wonende aan het adres Van

Mariestraat 1*f te Deventer, zich op 5 November 19MJ te dezer stede ves-

tigde, komende van Wageningen. Op 8 November 19if6 arriveerde hij in ons

land, komende van Mr.Cornelis R.I.S.

Aanvankelijk stond hij in het bevolkingsregister dezer gemeente als

Nederlands onderdaan ingeschreven, doch bij de jongste nationaliteits-

regeling t.o.v. de Indonesiërs werd hij als Nederlander Ingeschreven,

nadat door hem een verklaring van de Assistent-Resident van Mr.Cornelis

d.d. 8.7.19̂ -0 was overgelegd, waaréit bleek, dat zijn vader de Neder-

landse nationaliteit bezat.

Hij is leerling van de Rijks Middelbare School voor Tropische Land-

bouw te Deventer, alwaar hij bekend staat als Ambonnees. Van enige door

hem gevoerde activiteit voor de Indo Nationale Partij Is tot op heden

niet gebleken en hlJ toonde nimmer anti-Nederlandse gevoelens. Naar ver-

luid t)verbleef hij tijdens de oorlog in een Japans gevangénkamp.

Onlangs is door een zekere SNEL/voor leerlingen van genoemde school

in besloten kring een lezing gehouden, waarin hij naar voren bracht,

dat de I.N.P. een partij van Ambonnezen is, die met de R.I.S. wiim

samenwerken, omdat de Nederlandse Regering hen niet meer steunt en zij

in een zelfstandige staat Ambon, omringd door een hen dan vijandig ge-

zind zijnde R.I.S.,geen heil«zien.

Voor zover mij bekend is geworden iasoM: SNEL, die Ambonnees en lid

van de I.N.P. zou zijn, tijdelijk in 's Gravenhage verblijf gehouden

hebben, doch thans weer naar de R.I.S. vertrokken zijn.

Einde*



VERTROUWELIJK
Verbinding: Ho.12
Does.205/6
Onderwerp: Indo Nationale Partij (I.N.P.)
Datum ontvangst bericht: 25 April 1950
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:-—

20 April 1950.

B.O.S. van 17 April 1950
Ho.83175 M.v.B.2.

jf Haar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt mede-
Jgedeeld, dat het genoemde bestuur inderdaad beschouwd moet
•worden als dat van de afdeling Den Haag. Voorts moge nog
(verwezen worden naar de bijlage van dejseraijds schrijven
van 6 April 1950 no.BOBS.205/6, waarin de namen van de be-
stuursleden van de afdelingen Amsterdam, Den Haag en Leiden

Indo Hationale Partij werden genoemd, (einde)



MIHISÏSBIE VAN
BIHNEJSfLANDSS ZASSN

Ho.: C. 83̂ 16

' s~3a?avenliage, 26 Juni 1950

•-'\- \

Geae TiêRTROU^DLIJK
C. XI. TA* 4.
Betr«{ Indo Hationale

(I, N. P.)

Ik moge U om bericht 'Verzoeken op mijn
schrijven van 17 April j.l.| no»83316, handelende over het
in hoofde deaes genoemde onderwerp.

HBT HOOFD YM DE
lïamens dese,1

Aan de Heer
Hoofde ommissaris van Politie,
te
A M S T E R D A M .

«Jhr Mr f»J.Th.̂ erraris



BÏIHISfSRIiS VAN 's-Gravenhage, 2 Mei 1950
ZAKEN

No.:c. 83316
Bijl,: Gene gJSHBIM
C.XI. TA.4.
Betr.: Indo Nationale

Partij (I.N.P.)

Ĥierbij moge ik U mededelen, dat enige tijd geleden
hier te lande is opgericht de Indo Nationale Partij (I.N.P,),
waarvan lid zijn Indo-£uropeanen, die het Indonesisch Staats-
burgerschap willen aanvaarden of reeds aanvaard hebben*

Sedert is er samenwerking gekomen met hier te lande
gevestigde Indonesische en Chinese verenigingen. Gezamenlijk
wordt thans uitgegeven het maandblad "Gelanggang Herdeka"
(Vrije Kring),

Volgens uit goede bron ontvangen inlichtingen! bestaat
er te Üwent reeds een afdeling der I»N*P*t waarvan voorzitter
is J,Q,TJDA« Utrechtse Jaagpad 3 en secretaris Ë.UTRECHT.
Herenstraat 62*

Gaarne houd ik mij aanbevolen voor bericht met betrek-
king tot de personalia en antecedenten van deze personen en
in geval U iets mocht blijken aangaande hun activiteit.

Ik teken hierbij aan, dat in de I.N.P. een anti-Neder-
landse tendenz merkbaar is.

HOOFD VAN DE DISNBT;
Namens deze,

Jhr Mr W.j.oai.Serraris

Aan de Heer
Commissaris van Politie,
te
I. B I S B H.



MIHISTEEIS V4N
BIHHSNLMflÖS ZAKE H

Na*: C. 833X6
Bijl*: Gene
C.XI- TA.4.
Betr.: Indo Nationale

Partij (X*ir«P.)

's-Gravenhage, 15 Hei 1950

Hierbij moge ik O mededelen, dat enige tijd geleden i
hiep te lande is opgericht de Indo Nationale Partij (X»H.P«)j
waarvan lid zi^n Indo-Europeanen, die het Indonesisch |
Staatsburgerschap willen aanvaarden of reeds aanvaard hè W
ben,

Sedert is er samenwerking gekomen met hier te lande
gevestigde Indonesische en Chinese verenigingen* Gezamen-
lijk wordt thans uitgegeven het maandblad "Qelanggang Her*»
deka" (frije Kring).

Volgens uit goede bron ontvangen inlichtingen treedt
als af delings-vertegenwoordiger voor Zandvoor t/Haarlem op,

S%&»van dar KLOK, die woomaehtig zou zi^n Hogeweg 19 zand-
voort Bd* ' :

Gaarne houd ik mij aanbevolen voor bericht met be-
trekking tot de personalia en antecedenten van deze persoon,
en ingeval U iets mocht blijken aangaande zijn activiteit»

Ik teken hierbij aan, dat in de I«H«P, een anti—Neder-
landse tendenz merkbaar is.

HOOF» VAH ÏÏB
üajoens deze,

Jhr Mr tf.J.Th.3erraris

Aan de Heer
Gorpachef van Politie,
te
2 A Bt ^ 7 O O 8..»»



l&mmmi® ?AH *s-G*«v«&ha@e, 15 lei 1950
ZAKSïï

0.83316
.: Gene

C.XI. TA.4.
fietr*: Indo Hationale

Partij (I.IT.P»)
Uïï&EBOfOj

Hierbij moge ik U mededelen, dat enige tijd geleden
hier te lande is opgericht de Indo Hationale Partij (I.8UP*)t

waarvan lid zijn Indo-Europeanen, die het Indonesisch Staats-
burgerschap willen aanvaarden of reeds aanvaard hebben»

Sedert is &f samenwerking gekomen met hier te lande
gevestigde Indonesische en Chinese -verenigingen» Gezamenlijk:
wordt thans uitgegeven het maandblad "Gelanggang Merdeka"
(¥*ije Kring).

Volgens uit goede bron ontvangen inlichtingen treedt
als a£deling»~vertegenwoordiger te ïïwent op Syl»fOiCAYA« van
fAarlestraat 14*

Gaarne houd ik nij aanbevolen voor bericht met be-
trekking tot de personalia en antecedenten van deae persoon
en ingeval U iets mocht blijken aangaande zijn activiteit*

Ik teken hierbij aan, dat in de I*N.P. een anti-Heder-
landse tendens merkbaar ia»

HBÏ HOOf© YAH BB ÖUSHSïX
Hamena deze,

Jhr Mr tf.J.'Th.Serraris

Aan de Heer
CoïffiaissariB van Politie,
te
g g V S IT T B R.
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A i e o h r i t t

I K B O _ - H A T I O H A L B P A R T IJ
P A R T A I I N D O - H A S l O U A L.

de wd.Gedelegeerde v.h. Martij bes t uur 2.0 Maart 1950,
Cóbetstraat n,o. 42 '• , ' .
L B IS S fl. no.:

Aan alle leden van de INP.:
' . •• • ;"; - '•' •' '« '' : .'."•"•. ..-.";' ' . ."""

Ondeï voortdurend en sterk aandringen op de nodige medewerking
Uwerzijde met betrekking .tot oriemaandblad "GBLOSGAUG MS5BBKA", en
met verwijzing naar mijn teraake gestencilde achrijveii vaa 23 Januari
ea l Haart 19i>0, verzoek ik tfw aandacht voor het volgende, ontleend
aan een rondschrijven van de Eedactie-Bedrijfsleiding van de G.M. aan
de Besturen van de deelnemende organisaties.

:' ' ' - . . . ' , . . *tW

1. isi dafi karaagan-2 Jaag maeuk tidak begitu eeperti jang kita
harapkan. Pengemudi-2 Ö.M. bermakaud sekuat tenaga beriobtiar aupaja
(̂ .M. mempunjai. jailai iJang tiiaggi, Jang dapat diaadjUcaa kepada para
Uembatjanja, dalam kita mengikuti gerak-gerik Indonee ia. Balam hal ini
Gr.M* menemiu keaukaran. Untuk dapat me-ngatasi kesukaran ini G. H. dengaa
aan ga t minta pertolongannja samua parkufflpulan-2, aupaja ikut mendjaga
ni la in j a G.M., dan dapat ma as r i ma, bah w a Jang harue didahulukaa ialah
kwaliteit karangan dan bukaa nama perkumpulan,
2. Banjakn-ja karangan-2 Jang masuk ontuk pertama kali ini adalah
memuaskan* Sajang sekali berhubung dengan tarbataanja tempat dl
madjallah kita, kita tidak muat semua karangan dan dengan terpaksa
beberapa karangan tidak dapat dimuat. •
3. Semua perkumpulan diminta memperhatikan padoman aerta a Jarat-2
seperti teraebut dlbawah, bila perkumpulan-2 mengiriakan karangan72
kepada G.M. ,
a. Karangan harua ditik dengan dua aepaai. Kertasaja aupaja dipakai
eebelah eadja. Seperempat dari halaman kertas Jaag ditik, supaja
djaagan sipakai. {seperempat dari kiri). Dibawah karangan e upa J a
dibu'buhi : nama dan alamat si pengarangi tanggal mengarang} nama
perkumpulan dar i si pengarang; tanda tangan ai pengarang.
b. Karangan-2 harue masuk aebelum tanggal 28 dari tiap-2 bulan.
• i
4. Dengan gembira kita dapat mengabarkan, bahwa CHÜKG HWA HUI ikut
dsflata usaha kita bersama "Gelanggang merdeka".
5. Alama* Pengemndi-2 ÖELANGGANG M2HDSKA i Lohmana craat 43 hs di
Amsterdam-Zuid.

Ket par tij groeten,
Hoogachtend,

w. g. i-.ïajior Weber.

ard. Amsterdam: Voorz. OH.ÏH.Ham - Th.d"e feocketraat 43 (III) •
Secr. M.H.kahula- Adm^De Ruytarweg no.181 (II).

Afd.'Haag s Voora. K.A.Hartea- tüou»«traai 29/5.554621.
Secr. H.v,d.Wal - Tan HieulBS-fcraat 15. T.722d95

aïd. Leiden i Voora. J.O.TJöa - ütrechfee Jaagpad 3. X, 21640
Seor. B.Utrecht— Heereastraat o2.

Aid. -Ver tegenw. voor üandvoort/̂ aarlénu fc.H.van der Klok,Hogeweg 19
(2aadvt,Bd.

Afd.-vartegenw.Deventer: &»a.ïokaya - v.MarlfStraat 14.
«d.iiedeigeerde v.h. Partiibeatuur ia Ked. j L»Taylor Waber, Cobetetr.

42> lelden. £.23259.
Secretariaat Partijbestuur indonegia t DJaiaa Ploree 7 - DJaKarta.

. - — — r~-_ .__.., •"'_-̂ — G.J.Claessea. ~~



k f s o h r i f t

I _N D O - II A T I O M A Ï S P A B;T-IJ

l J^a-art 1930.

de fgd.Gedelegeerde
v.fa.Partijbestuur, no.ï 27/TW/A,
Cobfetstraat 42
L E I D B . K .

Aan alle leden van de IKP
in Nederland*

1. Helaas ia de dóór ü te verlenen ateun voor de uitgifte
van de GBIiAtfGÖABS MSBDEEA voorlopig ia ruime mate onvoldoen-
de gebleken.
2. 2oale bii mijn vorige geötencilde-echrijven was ver-
meld, moest vö&r 10 februari ^.1» de eerste afbetalingaaom
ad. f.35.- door de IHP worden voldaan. Tot en met heden
mocht ik van alle leden slechts het totale bedrag vaa f.14.-
ontvangen !
?66r lü Maart a.a. moet de tweede aibetalingaaoa;Aft.*>».25.-
«orden gestort, ieer d ringend moet ik U allen dan ook ver-
zoeken het de INF tenminste mogelijk te maken haar verplich-
tingen a.b.t. de G-.M. na te komen. Het behoeft geen betoog,
dat elke bijdrage (per poatwiflael te storten aan. L.TAïLOH
WSBBB, Cobetstraat 42, Beiden) ten aeerate gepaaxdeerd wordt,
3. Ter opneming in de G.M. mocht ik tot heden een zestal
artikelen ontvangen, die bijna al-te ook in het eerste num-
mer zijn opgenomen* V66r 28 Baart a.s. moet de oopie (door
de IHP-leden te leveren) voor het tweede nummer in mijn be-
ait aijn. Ook hiervoor Ie dus dringend ÏÏw medewerking en
al-of-nog-niet-ontplooide schrijverstalenten nodig. Copie
gelieve te richten aan mijn adres Oobetatraat 42 te leiden.
4. Nu het eerste nummer van de G.M. in Uw beait a.s, ault
ü er beter abonné's (wel of niet IHP-leden) voor kunnen win-
nent Het abonnementsgeld bedraagt 1.4.- p. jaar. Opgave bij
Br.Soerjadi (Lohmanstraat 43' ha. Amsterdam-2d.) of bij mij
in te dienen s.v.p. :,

Met hartelijke partijgroeten,

t.Taylor

j uitstel verleend tot 20/1 a,e.



YSBTKOÜWELIJS
..Verbinding: lfo.12
joss.205/6
Onderwerp: Circulaires Indo Nationale Partij
Datum ontvangst bericht: l April 1950
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan: —
Medewerkende instanties: —
Ondernomen actie: —

6 April 195

;aco«

Ten vervolge xJp deaeraijds schrijven d.d. 3 April
1950 Ho.Dosŝ f̂/lLjSQrden hierbij toegezonden afschriften
,van twee eiröulaires ÏÏ0.27/TW/A en 28/TW/A, resp. d.d.
l en 20 Maart 1950, uitgegeven door de fgd. Gedelegeerde
van het Partijbestuur van de "Indo Nationale Partij" de
heer L»fAZLQS WgBBH» wonende Oobetstraat 42 te Leidden.

Uit Qiroulairè Hof28/ïW/A blijkt, dat thans ook de
Chinese Vereniging Ôung Hwa Hui" bij de combinatie van
Indonesische Verenigingen te Amsterdam is aangeslot en.

Verder moge nog verwezen worden naar de in deaa cir-
*!ulaire vermelde namen en adressen van de nI.ÏLP.w-be-

(einde)



VAN
BIHNBHLARBSB ZAKEN

No.iC. '83175
Bijl»j Gene
G.XI. TA.3.
fletr.: H.van de Wal

Gopie voor 00.83175.

's-Sravenhage, 28 Augustus 1950

TSHÏBQÜWBLIJX

Met verwijzing naar het rapport van uw Inlichtingen-
dienst van 3 April 1950, Dosg.205/6 moge ik U mededelen, dat
naar mij gebleken is Hendrik yaa de WAL niet gedetacheerd is
bij het Ministerie voor" Unieaa&en en Overzee s© Rijksdelen»

Betrokkene is van 8 Augustus 1949 tot 15 November 1949 "
verbonden geweest aan het secretariaat vaa de Honde Tafel Con-
ferentie. Thans sou hij ingeschreven zijn als student aan de
Universiteit van Leiden,

HST HOOFD VAN DE DIENST
deze»

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie,
te
»s-G S A V £ K H A G B.

Jhr Mr W.J.Th.oerraris



ÜJTGEBOEKn
•o.» C. 83175
BUI.» Qene
C .XI. TA.*-

! Indo Sationale Partij

Het verwijzing aaap het rapport van ïï«r
dl«ast van 3 April 3.1.» io8s.̂ >5/S. haa delende over de in
hoofde dezes geboomde partij, moge ik ü verzoetein ad j wel
te willfen bericliten of het daarin genoemde bestmxir b^sch&m
moet worden als «ijsde uitsluitend dat raa <3ö afdeling Sen

Voor 1̂  wrdere ijalichtingsn nopens de activiteit der
I.JS.P. die thazis set de Indonesische verenigingen hier te
lande samenwer&t bij de uitgifte.van het blad "Oelaaggang

hond ik mij gaarne aanbevolen»

SOOf B YAH DE
Kamens deaie,

Aan de Heer ^ar Mr W.J.Th.Serraris
Hoofdcommissaris van Politie»
te

i A y E » a . A . a . &.



V8SIBOÏÏWBI.IJK
Verbinding: Ho»12, 'i :.::,'
Dose.205/6
Onderwerp: Indo Nationale Parti

- 1 - Tiiï~ap̂ BMiaMBif
Datum ontvangst beflTSM» 50 Maart 1950
Betrouwbaarheid berichtgevers betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:—
Medewerkende instanties:—-
Ondernomen actie $•*—

3 April 1950,

v_

Hierbij wordt toegezonden het eerste nummer van het
maandblad "Gelanggang Merdeka" (het vrije forum) orgaan
van de te Amsterdam gecombineerde verenigingen nBupi"
(Rukun Peladjar ïndonesia), de "Chung San Hui" en BI.N.P.W
(Indo Nationale Partij).

Dit blad verschijnt de 17e van elke maand.

Van een betrouwbaar persoon, die goed is geïnformeerd,
werd vernomen dat de "I..-N.P." thans dria afdelingen telt,

te Amsterdam. Leiden en * g-Sravenhage . Het aantal le-
van a e afdeling Den waag bedÜaligl ongeveer 80. Het aan-

al leden van de andere afdelingen is . dezerzijds niet be-
Het bestuur van de WT.K.P%7 wordt gevormd door de Jte-

ren:
'* Hendrik YAIf DS WAL, geboren 13 Augustus 1922 te

Eotaradja (Atjah),. van beroepcontroleur bijhet Binnen-
lands Bes tuixr in Indonesll, jhana^gedetacheer^&ij het
MMUOHM en wonende Van HeutszstraaTaöTl^te * s-GFravenha^e .
•)Tngarinua Ale^anaer üAagliH, geboren ïi october 1913 te

Selokaton (Ind»), van beroep arbeids»ontractant bij het
Ministerie van Economische 2aken,'wonende Hiouwstraat No.29
te s-GravënSagë"en
,/.| L.TAYLQR WBBEE. gedelegeerde in Nederland van het Par-
ijbestuur in Indonesië, wonende Gobetstraat 42 te Leiden
personalia onbekend), (einde)



A f s c h r i f t

I H D O - U A I I O N A L E P A R T .IJ

P..A R g A I I N D O - ff A 8 I O

de v»d.Gedelegeerde v.h. Partijbestuur
Cobetstraat no. 42
L E I D E N .

A I »

20 Maart 1950.
no.: 28/TW/A.

Aan alle leden van de IEP. :

Onder voortdurend en aterk aandringen op de nodige medewerking
Uwerzijds met betrekking tot onemaandblad "GTSLANGGAIIG' MEBDEKA", en
met verwijzing naar mijn teraake gestencilde schrijven van 23 Januari
en l Maart 1950, verzoek ik Uw aandacht voor het volgende, ontleend
aan een rondschrijven van de fiedaetie-Bedrijfsleiding van de G.M. aan
de Besturen van de deelnemende organisaties.

•<•>»
1. isi dari karangan-2 jang masuk tidak begitu seperti jang kita
harapkan. Pengemudi-2 G.M. bermaksud sekuat tenaga berichtiar supaja
G.M, mempunjai nilai jang tinggi, jang dapat disadjikan kepada para
üembatjanja, dalam kita mengikuti gerak-gerik Indonee ia. Dalam hal ini
G.H. menemiu kesukaran. ïïntuk dapat mengatasi kesukaran ini G*M. dengsa
aanga t mint a pertolongannja semua perkumpulan-2, supaja ikut mendjaga
nilainja G. M., dan dapat maner ima, bahwa jang harus didahulukan ialah
kwaliteit karangan dan bukan nama perkumpulan.
2* Banjaknja karangan-2 jang masuk untuk pertama kali ini a d al ah
memuaskan. Sa jang sekali berhubung dengan t er bat aan j a tempat d i
madjallah kita, kita tidak muat semua karangan dan dengan terpaksa
beberapa karangan tidak dapat dimuat.
3. Semua perkumpulan dimlnta memperhatikan pedoman serta sjarat-2
seperti terzebut dibawah, bila perkumpulan-2 mengirimkan karangan-2
kepada G.M*
a. Karangan harus ditik dengan dua sepasi. Kertasnja supaja dipakai
sebelah sadja. Seperempat dari halaman kertas jang ditik, supaja
djangan sipakai. (seperempat dari kiri). Dibawah karangan supaja
dibubuhi : nama dan alamat si pengarang; tanggal mengarang; nama
perkumpulan dari si pengarang; tanda tangan ei pengarang.
b. Karangan-2 harus masuk sebelum tanggal 28 dari tiap-2 bulan.

4. Dengan gembira kita dapat mengabarkan, bahwa CHÜKG HWA HUI ikut
dalam usaha kita bersama "Gelanggang merdeka".
5. Alamat Pengemudi-2 GT3LABGGAHG MBHDEKA : Lohmana^raat 43 hs di
Amsterdam-Zuid.

Met partijgroeten,
Hoogachtend,

w, g. Wfa^lor Weber.

afd.Amsterdam: Voorz.
Secr.

Afd.'Haag i Voora.
Secr.

afd.Leiden

— adressen:
CH.ÏH.Ham - Th.de Boekstraat 43 (III).
M.H.Hahula- Adm.De Buyterweg no.181 (II).
M. A. Harten- Siouwstraat 29. ï. 5546 21.
H.v.d.fal - Van Heulrestraat 15. f.722ö95

j Toorz. J.O.Ïjoa - Utrechtse Jaagpad 3. T. 21640
Secr. B .Utrecht - Heerenstraat 62.

A±d.-Yertegenn».voor landvoor t/Haarlem: G. H. van der Klok,Hogeweg 19
(Zandvt.Bd.

Af d. - V er t e genw. Deventer: G.R.Tokaya - v. Mariestraat 14»
wd . ttedeageerde v.h. Partijbestuur inHed.: L.Taylor Weber, Gobe^Bt

42, Leiden. T. 23259.
Secretariaat Partijbestuur indonesia : Djalan Florea 7 - Bjakarta.

G. J.Claessen.



A f s c h r i f t

I N D O - H .A I. I- O J A L B P A B O? IJ

l Maart 1950.

C

de fgd.Gedelegeerde
v.h.Partijbestuur.
Cobetstraat 42
L E I 3) B K.

no.: 27/TW/A.

Aan alle leden van de IIP
in Nederland.

1. Helaas is de door ü te verlenen steun voor de uitgifte
van de GELAHGGAITG MEEDEKA voorlopig in ruime mate onvoldoen-
de gebleken.
2. 2oals bij mijn vorige gestencilde-schri j ven was ver-
meld, moest v&6r 10 Februari j.l. de eerste afbetalingssom
ad. f.35.- door de IEP worden voldaan, ïot en met heden
mocht ik van alle leden slechts het totale bedrag van f.14.-
ontvangen !
766r 10 Maart a. s. moet de tweede afbetalingssom ad. f .25.-
worden gestort. 2eer dringend moet ik ü allen dan ook ver-
zoeken het de MP tenminste mogelijk te maken haar verplich-
tingen m. b. t. de G.M. na te komen. Het behoeft geen betoog,
dat elke bijdrage (per postwissel te storten aan L.TAXLOS
WEBEH, Oobetstraat 42, Beiden) ten zeerste gewaardeerd wordt.
3. Ter opneming in de G.M. mocht ik tot heden een zestal
artikelen ontvangen, die bijna alle ook in het eerste num-
mer zijn opgenomen. V66r 28 Maart a. s. moet de copie (door
de INP-leden te leveren} voor het tweede nummer in mijn be-
zit zijn. Ook hiervoor is dus dringend Uw medewerking en
al-of -nog-niet-ontplooide schrijverstalenten nodig. Copie
gelieve te richten aan mijn adres Oobetstraat 42 te Leiden.
4. Hu het eerste nummer van de G.M. in Uw bezit is, zult
U er beter abonné's (wel of niet IlP-leden) voor kunnen win-
nen. Het abonnementsgeld bedraagt f.4.- p. jaar. Opgave bij
Br.Soerjadi (Lohmanstraat 43 hs. Amsterdam-2d.) of bij mij
in te dienen s. v. p.

Met hartelijke part i j groet en,

L.Taylor Weber.

x uitstel verleend tot 20/3 a.s.
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Verbinding: ïïo.12
YEHTRQUWISLIJK

Doss.205/6-

Gnderwerp: Partijprogram "Indo-Nationale Partij

Datum ontvangst bericht: 22 kaart 1950.

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan: fi/u

Ivjede werkende instanties:

Ondernomen actie:—-

2? Maart 195

x-
/ i

Ten vervoJ/ge op dezerzijds schrijven d. d. 20 Jaauari

lïc.Doss. 205/6 wordt hierbij toegezonden ai'schrift van

het "Ontwerp _Parti jprogram" van de "Indo-Nationale Partij",

naar de inhoud waarvan ter bekorting moge worden verwezen.

Bit "Ontwerp Partijprogram" zal op de ledenvergadering,

die Dinsdag 28 üaart 1950 des avonds om 20.00 uur in het

café-restaurant "ï/larcuur", gelegen aan hst .Anna Paulowna-

plein te ' s-G-ravenhage, gehouden zal worden, ter goedkeuring

den voorgelegd, (einüe)

C
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A f s c h r i f t

01TTWT3HP
P & B 2LÏ2-2_R O G H A M

Uitgangspunt,
De overgangsgrondwet, genaamd Constitutie der Republiek Indonésia

Serikat en de ter Ronde Tafel Conferentie gesloten overeenkomsten hebben
wél een deel der doelstellingen der I.ïI.P. verwezenlijkt, maar niet het
speciale en voornaamste^ te weten de feitelijke instelling van slechts
één grote groep van' Indonesische staatsburgers zonder de wettelijke crea-
tie van minderheidsgroepen daarbinnen.

De I.ÏJ.P. aal er blijvend krachtig naar streven de Indo-ïïuropeanen
op nationaal Indonesische basis samen te bundelen met alle andere Indone-
sische staatsburgers, opdat de R.I.S. het gemeenschappelijke uitgangspunt
worde van hun gezamenlijk politiek, cultureel en sociaal economische be-
staan.

Speciaal
1. Het staatsgenootschap der K.I.S. vindt zijn uitdrukking in slechts

( één nationaliteitsregeling, met name die van het Indonesisch staats-
burgerschap: elke ondersoheidinj^tussgn Indonesiër en Indonesisch
staatsburger dient uit alle federale zowel~als deelstatelijke weTge- ;|
vingen c. g.» regelingen voor eens en voor altijd te verdwijnen.

2. Alle democratische rechten en plichten zullen de Indonesische staats-
burgers ten deel vallen, zonder welke soort discriminatie en zonder
één enkele uitzondering: zo zullen de hoogste ambten, óók dat van Pre-
sident van de S.I.3., in principe door elke Indonesische staatsgenoot
bekleed moeten kunnen worden.

'5. De leiding der eventueel te creören "minderheidsdiensten", alsmede
de voorlichting van en voor minderheidsgroepen dienen in handen dezer
groepen zélf te berusten, opdat hierdoor.het snelst en grootst moge-
lijke resultaat wordt behaald met betrekking tot de opheffing van
staatkundige maerderheids- en minderheidsgroepen, dus de vorming van
slechts één groep van Indonesische staatsburgers (Indonesiërs) wordt
verwezenlijkt.

ƒ \lgemeen deel.
*V4. De souvereine Républik Indonésia Serikat, omvattende het gehele terri-

toir van Indonesië - H ie UWL G-uinea derhalve daarbij inbegrepen zal uit-
groeien tot een moderne nationale rechtsstaat op hechte democratische
basis, geheel aangepast aan het internationale samenleving der heden-
daagse grote nationale staten.

'5. In deze rechtsstaat dienen de fundamentele rechten en vrijheden con-
stitutioneel te worden erkend, terwijl de uitoefening hiervan in feite
wordt verwezenlijkt.

6. De federale grondslag, om historische, geografische en uMliteits-
redenen voorlopig aanvaard, zal zoveel mogelijk aan de centrale erga-
nen uitvoerende en wetgevende bevoegdheden overlaten, teneinde staat
en maatschappij de meest doelmatige structuur te verschaffen, een
economisch krachtige eenheid mogelijk te maken en het nationale be-

* staan te handhaven en te ontwikkelen.
7. Ladpne^sij^dient uiteindelijk een nationale eenheidsstaat te worden,

gebaseerd op democratie en decentralisatie.
8. Voor de opbouw van een harmonische, nationale en weerbare samenleving

zijn nodig:
a. een doelbewuste leiding der overheid in het sociale en economische

leven, zonder dat het gezonde particuliere initiatief verboden of
zelfs maar geremd mag worden;

b. het kweken van persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef voor de alge-
mene zaak; . _2-



c. het bevorderen van de spaarzin teneinde het vormen van "belangrijk
nationaal kapitaal mogelijk te maken;

d. onderwijs op nationale grondslag, ao snel mogelijk opheffing van
het analphabetisine;

e. intensieve kwalitatieve en kwantitatieve voorlichting betreffende
levensopvatting en -wijze der onderscheidene "bevolkingsgroepen;

f. algemene dienstplicht, opbouw van een sterke aan de eisen des tijds
aangepaste weermacnt.

9. , In verband met de overbevolking in bepaalde delen van Indonesië en de
heersende economische en sociale situatie is het nodig, dat er nieuwe
arbeidsterreinen worden ontgonnen, teneinde werkloosheid en armoede
en daardoor sociale en politieke onrust te voorkomen, terwijl zodoende
tevens het nationale inkomen in belangrijke mate kan worden vermeer-
derd. Men zou daarbij het oog kunnen lnaten vallen op Nieuw fruinea en
andere gebieden, die waarschijnlijk" go¥clë opname-moge lijkheden bezit-
ten voor vele duizenden staatsburgers. Een gescheiden kolonie vorming
van bestaande groepen in eigen verband of milieu is daarbij zeer wel
mogelijk.

10. De IÏ.I.S. zal trachten met alle landen in vrede en vriendschap te le-
ven en er tevens naar streven met Uederland een verbinding tot stand
te brengen, waarbij de twee landen voor beider welzijn vrijwillig en

. oprecht de' oude koloniaal-patriarchale verhouding omzetten in loyaal
vriendschappelijke betrekkingen door midael van de verdragsrelatie der
Efederlands-Indonesische Unie.



\g

Verbinding: ïïo.12
Doss.13/368 % 3.
Onderwerp: I.B.V.-blad "De Voorpost".
Datum ontvangst bericüt: 20 Januari 1950.
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

27 Januari 1950

3 O JAN. 1950

Onder toezending van het blad "De Voorpost", maandor-
gaan van de afdeling Nederland van hè t „Indo-Europees Ver-
bond" wordt medegedeeld, dat vele der oudere ledenvan het
"I.E.V.", waaronder zich verscheiden gepensionneerde In-
dische ambtenaren bevinden, er voor geporteerd zijn Neder-
lander te blijven.

Onder de jongere l e-den van het "I.E.V.", die aangeslo-
ten zijn bij de "I. 'S. V. Jongeren Beweging" (I. E. V. J. B.) en
die in de toekomst een werkkring *"
valt echter een neiging waar te nemen om het huidige bestel
in Indonesië te steunen door aanvaarding van het Indonesi-
sche Staatsburgerschap (Warga Negara). Zonder aanwijsbare
oorzaakstaat het I.E.V." afwijzend tegenover de '-'Indo Na-
ionale partij, waarover bij - dezerzijds schrijven d.d._20

19ï>0 Doss. 205/6 werd gerapporteerd, (einde)
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Redactie:
J\ v. HELSDINGEN,
Fred. Hendrikplein 38.
's-Gravcnhage
Tel. 554255.

MAANDORGAAN VAN DE AFD. NEDERLAND VAN HET INDO-EUROP€ES VERBOND

Voorzitter: C. E. BARRE, Van Bleiswijkstraat
189, Den Haag. -1

Secretaris: Dr. H. M. VAN LAWICK VAN
PAEST, Van Boetselaerlaan 135, Den Haag,
Tel. 658749.

Penningmeester: J. A. P. E. JOHANNES, Riouw-
straat .129, Den Haag, Gironummer 319381.

2e Secretaris: A. A. H. WERMUTH, Thomsonlaan
lfiEm-225. Den Haag. t

Qlubhuis: .lïiQnjsqnlasn 16, 's-GravCThage, Tel.'
320333. Vergunninghouder F. G. GUNSCH.

Redactïenïeuw/s
Het Afdelingsbestuur heeft de verzekering ge-

kregen, dat „Onze Stem" geregeld en in vol-
doende hoeveelheid aan de afdeling zal worden
gezonden om aan 'ieder lid een exemplaar te
kunnen doen toekomen.

Toezending van „De Voorpost" en )f,Onze
Stem" zou te grote kosten met zich brengen en
aangezien wordt verondersteld, dat men aan

' „Onze Stem" de voorkeur geelt, zal „De Voor-
post" slechts om de 2 maanden worden gedrukt.

Dit zal bovendien een zodanige besparing op-
leyeren dat ook in 1950 aan het H.B../ 300.— kan
worden overgemaakt.

Het Afdelingsbestuur is overtuigd, dat deze
maatregel de goedkeuring van de leden zal we'g-

• Afdelingsbestuur
Enige tijd na het verschijnen van dit nummer

van „De Voorpost" zal 1949 weer gevoegd, zijn
bij zijn voorgangers. Het Afdelingsbestuur wenst
de leden en hunne gezinnen een Kenoegeiyk

> Oudejaar en een voorspoedig Nieuwjaar.
; Vele teleurstellingen en moeilijkheden heeft
"1949 ons gebracht; ook 1950 zal ons die brengen.
Vergeet.,echter niet, dat ons Verbond dié ook In.

•het verleden heeft gekend ;ët} tóch zich staande
heeft gehouden. ' .. • .

Dat dit ook 'in de toekomst het geval zal zijn,
hangt geheel van U, leden, al.

Hoe moeilijker de t̂ den, hoe hechter ge, U
dient aaneen te sluiten om aan de moeilijkheden
bet hoofd te bieden. Eendracht maakt onacht.

Komende feestdagen
Men leze de desbetreffende mededelingen in

de Jongerenrubriek.
Leden van de J.B. zullen -met intekenlijsten

huis aan huis rondgaan. Geeft blijk van belang-
stelling en draagt bij tot het welslagen daarvan.

MANOKWARI
Ten vervolge op de mededelingen hieromtrent

in de Juli-aflevering laten we nog enige gegevens
volgen.
Plan Wehlbnrg,

Het heeft geen zin de lijdensgeschiedenis van
de kolinisatie (pardon, „transmigratie") in Ma-
nokwari weer op te halen.

Vanaf het begin onder de heer Eoovérs tot nu
toe is het altijd sukkelen geweest; er schijnt zon-
der vastgesteld plan te zijn gewerkt, terwijl an-
derzijds gewacht werd op de status van Kr.G.

Zoals de trouwe lezer van „De Voorpost" wel
zal zijn opgevallen, heeft het Afdelingsbestuur

1 altijd voorgestaan de reeds bestaande kolonisatie
zoveel mogelijk materieel te helpen. Langzamer-
hand zal het de leden wel duidelijk zijn gewor-
den, dat ook van het plan Wehlburg niets zal
komen.

Thans is Ir Beversluis aan het bewind en schijnt
er meer te worden gedaan,
G«en lessen getrokken nit de ervaring.

Het blijkt weer voor de zoveelste maal, dat van
een kolonisatie van personen van diverse plui-
mage, zoals als regel bij een vrije emigratie het
geval zal zijn, alleen wat terecht zal komen als
de plannen vooraf zijn vastgesteld, in de aan-
vang onder strenge leiding en in coöperatie
wordt gewerkt. De leider dient een uitgebreide
volmacht te bezitten.

Deze lessen, welke toch ook in de Giesting voor
de zoveelste maal konden zyn geleerd, zijn weder-
om verwaarloosd, met alle nadelige gevolgen, van
dien. Vrije emigratie, jawel, van alles en nog
wat komt binnen, werkt op eigen houtje en laat
na korten tijd de moed zakken, tracht het leven
te rekken door vooral niet al te veel te doen of
verdwijnt 20 spoedig mogelijk.
Enige oplossing.

Kundige leiding met grote volmacht, uitge-
zochte personen, dte de kern van de a.s. koloni-
satie moeten vormen. Beschikbaarstelling van het
nodige mechanische materieel.

Eerst nadat voor het grootste deel het voorbe-

reidende werk voor de ontvangst van de eigen-
lijke kolonisten is geschied, kunnen deze worden
toegelaten. Ook deze zullen vooreerst hoofdza-
kelijk landbouwers moeten zijn eh technisch per-
soneel voor wegenaanleg, bruggenbouw, etc.

Voorlopig wordt nog coöperatief en in team-
verband, onder leiding, gewerkt en voor de con-
sumptie verbouwd. Eerst daarna kunnen gepen-
sionneerden worden toegelaten en bepaalde vak-
lieden, Geleidelijk breid zien de kolonisatie uit en
wordt ten' slotte de transmigratie vrij.

Uiteraard is bovenstaande een zeer summiere
beschrijving van hetgeen er gebeuren moet; in
verschillende artikelen in diverse tijdschriften is
een en ander grondiger uitgewerkt en deze moe-
ten toch ook bij de instanties, bij de transmigra-
tie naar N.G, betrokken, bekend zijn.

Helaas is van toepassing dier adviezen tot
heden nog niets gebleken; aan de verwaarlozing
van de elders opgedane ervaring 'is het te wijten,
dat , thans ook in Manokwari de toestanden niet
erg hoopvol zijn.

.Moge het aan de nieuwe leider, Ir Beversluis,
gegeven zijn daarin verbetering te brengen.
Materiële hulp aan de kolonisten.

Intussen ontving het Afdelingsbestuur bericht
van de ontvarigst van de vele arti-aftikelen,
naalden en spelden, naaimachine en voetballen.
Helaas zijn de kisten met keükengerei nog steeds
niet gearriveerd, evenals het bloemenzaad,

Er schijnt thans een clubgebouw te zijn ge-
bouwd; een dergelijke gelegenheid moet niet als
luxe worden beschouwd. Er moet gelegenheid*zijn
om samen te komen voor besprekingen enz^ en
ook voor amusement.

Is het gewaagd te veronderstellen, dat men
daar een radio' heeft, waardoor men iü deze afge-
legènhoek enigszins op de hoogte van het gebeu-
ren elders kan blijven. -Indien dit niet het, geval
is, .zou in overweging: kunnen, worden genoijien
de "kolonisatie eiavTadio :tëri;gëschEnfce:t0«geyen<

"

A d v e r t e n t i e t a r i e f
Teneinde de Kosten van de „Voorpost" te druk-

ken, wordt wederom ruimte beschikbaar gesteld
voor plaatsing: van advertenties.

Voorlopig is het tarief als volgt vastgesteld:
per m.m. regel- en kolombreedte ƒ 0.10.
22 m.m. kolombreedte ƒ 2.—.
(plaatsing' 13 maal): • ƒ20.—.

idem '6 maal ƒ11. — .... -
Overigens reductie bij overeenkomst,
Steunt ons streven en brengt advertenties aan,

Haakt reclame in dezen. , " ]

Vaardigheid «n bruikbaarheid van Papoea's.
Zoals reeds elders werd aangegeven, blijkt,

dat de Papoea in het algemeen door de oorlog
aan bruikbaarheid heeft gewonnen. „Zij hebben
zich niet laten verdringen door het nieuwe Wes-
terse, bedrijf, maar hebben zich ten getale van
1400 'man (uit verschillende delen van N.G.) laten
aanwerven bij de N.N.O.M. te Sorong. En hij
slaat geen kwaad figuur; treedt hier en daar zelfs
op als opzichter. Zijn schoolopleiding is ten ach-.
ter bij de andere Indonesiërs vergeleken, maar
hij schijnt intelligenter dan zijn rasgenoten in
Austr. N.G,"
Culturele ontwikkeling.

De Papoea heeft in ons gebied minder, gelegen- •
held gekregen zijn bruikbaarheid te tonen; alles
dient gedaan om zijn ontwikkeling te stimuleren)
Een eerste vereiste is de mogelijkheden daartoe
te scheppen. „Ifc,stel voorop, dat we, al ging het
nog zo gemakkelijk, niet zonder toeer duizenden
Indonesiërs moeten' laten binnen komen, alvo-
rens de bevolking zelve door ons met enige ken-
nis is- gewapend om het in de cultureel-ècono,-
mische strijd, niet geheel af te. leggen. ..."

Werd de Papoea, die tot nu toe zo, weinig op-
leiding heeft gehad, op de. . j '
dan , Week 'hij gSHShÜÈt, '

-"' ' • ' -"! • ' "-
Met genoegen hoorden we, dat ter plaatse een

afdeling van ons Verbond bestaat, onder leiding
van de heer Zeel, dié uiteraard in contact staat
met het H.B. en ook de door het I.E.V, gezonden
artikelen in ontvangst neemt en vanzelfsprekend
alleen ten goede doet komen aan dé leden. Het
zal van belang zijn als deze I.E.V,-vertegenwoor-
' diger in nauw contact staat met de officiële kolo-
nisatie-leiding.
Commentaar.

Het bovenstaande was reeds persklaar, toen de
artikelen „Transmigratie naar Nieuw-Guinea" en
„Manokwari" ter opname in „De Voorpost" wer-
den aangeboden ep voorrang Verkregen./

We vestigen de aandacht' op enkele mededelin-
gen daarin.

„De vestiging van gepensionneerden sluit, zoals
uit het bovenstaande reeds valt op te maken, in
het algemeen op gebrek aan huisvesting."

uit „Manokwari" halen we aan :
„Er is 'in de laatste maanden een sterke drang •

om te emigreren, zelfs zonder steun van over-
heidswege ---- Ook deze emigranten worden ech-
ter niét geheel, aan hun lot overgelaten en zo
goed mogelijk geholpen, voor zover de beschik-
bare middelen reiken, maar deze zijn momenteel
nog ontoereikend1' en „In de laatste tijd is het
Bestuur meer tegemoetkomend aan de verzoeken
om een vestigingsvergunning en kan dit niet
blijven volharden in een houding van onverschil-
ligheid ten opzichte van de verstrekking van
eerste hulp!"

.. Uit deze aanhalingen blijkt n.o.m., dat het Be-
stuur zwicht voor de sterke drang om te emigre-
ren; klaarblijkelijk worden ook gepensioneerden
thans meer dan in de aanvang toegelaten. Waar-
schijnlijk is dit .een gevolg van de politieke toe-
stand en de daaruit voortspruitende onveiligheid.

Van een geleide kolonisatie heelt men derhalve
enigszins algezien en dit zal niet 'nalaten de lei-
ding voor zeer grote moeilijkheden te stellen en
de kans van slagen in belangrijke mate te ver„-
kleinen. Van de kolonisten zelve zal het thans
grotendeels afhangen of de kolonisatie nog zal
slagen, door bereidwillig de adviezen van de lei-
der op te volgen en vooral deze te steunen door
zich, te keren tegen de recalcitrante .mede-kolo-
nisten,

Indrukken van; één N.Q.-bezoeker
In de Nieuwe Rotterdamse Courant van 18 Juli

e.v. heeft Dr C, Klein zijn indrukken weerge-
geven, opgedaan tijdens een 'kortelings gemaakte
reis. Een krantenartikel leent zich uiteraard niét
voor diepgaande beschouwingen, maar tóch wor-
den in dit artikel lezenswaardige gegevens en
opmerkingen aangetroffen.

.
De opgeleide ambachtslieden kunnen bij de

N.N.G.P.M, en in Gouvernementsdiensten wor-
den gebezigd, voldoen vrij goed en' zijn ten slotte
goedkoper, aangezien wervings- en transport-
kosten geringer zijn.

Schr, bepleit een snelle en sterke uitbreiding
van vervolg- en vakonderwij s, v„ waardoor de Pa-
poea te -Werk kan worden gesteld ;als.landbe\uwj-
mantri, bestuurder in de lagere rarjgert en mah-
' tri-verpleger, Er is overal gebrek' aan personeel,
vooral .ook aan het' lagere."
Ontwikkelingsmogelijkheden. '.

De Papoea verbouwt thans alleen in" 'de naaste
omgeving van zijn woonplaats enige Voedselge-
wassen; hij moet ook cashcrop gaan telen, waar-
bij de landbouw-voorlichting goede diensten kan
verrichten.

Door de niermede verkregen verdiensten, kan
hij geraken tot eigen materiële en culturele ver-
heffing, zich betere . kleding, huisraad -kopen en
petroleum-verlichting aanschaffen. Een en ander
zal de drang prikkelen tot geestelijke ontwikke-
ling. Hy wijst op het streven in Austr. gebied,
waar men niet de bevolking naar de onderne-
mingen wil brengen, maar de teelt der gewassen
door de bevolking zelve wil doen geschieden,
Program der ontwikkeling.

Op onderwijsgebied, vermeerdering van het
aantal vervolgscholen en oprichting van vak-
scholen.

Ontsluiting van grotere gebieden en uitbrei-
ding van de bestuursarbeid, waarbij dikwijl^ van
het vliegtuig zal dienen te worden gebruik ge-
maakt. (Schr. is een groot voorstander van dit
nieuwe vervoersmiddél voor allerlei doeleinden,
Red.).

Uitbreiding van de medische verzorging. Tien-
duizenden lijden aan framboesia en een nog
groter aantal aan malaria.

Uitbreiding van de landbouwvoorHchflngs-
dienst. Grondiger exploratie van N.G.'s bodem;
„wat ertsen betreft is hel gebied nog zeer on-
voldoende onderzocht, Hier ligt een taak voor de
Nederlandse N.G. Mijnbouwmaatschappij, die
nog steeds bestaat."
Eolonisatie-mogelQkheden,

Na in het kort te hebben gememoreerd, dat
bijna 90 w/o van de kolonisten in de strijd tegen
Japan sneuvelde of stierf, wordt opgemerkt, dat
de grote verenigingen van kolonisten de Papoea's
schijnen te willen inschakelen b ij de kolonisatie.
„De mening van deskundigen, die ' onder auspi-
ciën van het Bureau Transnu'gratie en Emigratie
onder Ir. Wehlburg's leiding vrij uitgebreide
onderzoekingen deden, is, dat. alleen een poging

-in het groot en een van proefneming van lange



duur (5 jaar) overweging verdient. De hierbij
werkzame pioniers kunhen eerst later kolonist
wordèri;
Hulp van bet Gouvernement.

Hulp en subsidie, althans in de aanvang, is
nodig; op den duur zal ook particuliere hulp
geboden moeten worden.

Hij propageert publicatie van alle meningen
der vakmensen ter voorlichting van alle geïnte-
resseerde Indische- en andere Nederlanders, die
thans vaak overijld willen gaan koloniseren.
Toch ziet men in die kringen geleidelijk in, dat
men niet toe moet geven aan ongeduldige, hoe-
wel begrijpelijke plannen van enkele aspirant-
voortrekkers. '

„Lang niet iedereen begrijpt, dat met een
krachtdadig begin van kolonisatie-proefnemin-
gen bovendien op nadere vaststelling van de
politieke status moet worden gewacht. Neder-
land kan moeilijk op de finale besprekingen met
Indonesië vooruitlopen, door nu reeds een groot
plan op volle gang te brengen, dat alleen zin
heeft, als Nieuw-Guinea een zeer nauwe be-
trekking tot Nederland behoudt en aldus de
Indische Nederlander er op den duur zal willen
leven, Indonesië zou, als het alles te zeggen had,
emigratie van Indo-Europeanen vermoedelijk
niet of weinig willen steunen en bovendien heeft
dit land geen geld beschikbaar voor een opzet,
die 30 millioen gulden kost. Voor de deelstaat
Oost-Indoneisë is dit het meest duidelijk, omdat
het reeds eigen begrotingen heeft, die voor '48
en '49 tekorten van ca. 100 millioen toonden."
In afwachting van de. beslissing.

Het is dringend nodig het bodemonderzoek te
•verrichten in nog niet onderzochte streken; Schr.
noemt het Warsomsom Arfak^ en Kebarvlakte.
De dieper in het bergland gelegen streken kun-
hen voorshands wachten; in de strook tussen
deze en de kust, hebben zich geen Europeanen
gevestigd, zodat de producten door middel van
een duur transport naar de kust moeten ' worden
gebracht.

In dit verband wijst hij op de nederzetting van
de N.N.G.P.M. in Sorong, waarvoor veel groen-
ten en vruchten (naar schatting S ton per dag)

.nodig zijn. 500 Kolonisten zouden hier een living
' kunhen krijgen.
Conclusie^ u

„Als slotsom kan gesteld worden dat het
enorme oppervlak' van1 St gebied, zijn achter-
ISjfchesd, «é -geringe bevölkih-g>(sn; haar gebrek-
kige: ontwikkeHng-Mp van buiten im *j modern- •
ste vormen •vah'ijnaerwijs, ekBloratie -én wat dies
meeri'üij' -nodig rakken.' Dé; materiële J«p- vooral
tritellectuele krachten, welk'e; -Sdtmesië 'én'ïn
mime] aiate -Neitetttod ' Wëryaor'^beschlkbaar
nebben, kunnen én zullen hiervoor pok worden •

, -getoete," 'in: 'ide' *eratë-:'pï^aisl'iteni-'i;|Sate-röer
aStdcbtone 'bévóïktagi ̂ annêer «"en'bevredifeeitdé,

ritèt Kei' o*té:óö''dfe'iTrreSerih-
mën'iOf) «*• maté -dier taverierêngen fa '•kapitaal
intellect wordt vastgestelS,>zal-Sé .bëtorigstei-

llng "«fór N-teuw-ÖHiri*k'<1slerfc;; st8gèhy hèïgeen
•dé oH'lwikkeHttë ten goede" zMvtóiïien.n ' •' '

Osü "Se' MBHche Nederlanders"' zulten dan de
'goede tóinsilMjgén, Waarop'Véleb fiüniier'hijpen,
a " tiienen wij; dat vóor'd.eae 'bevoïkïngsgröep
niet Nieuw-Guinea, doeï> wel:'feeri! iriindëritedeh-
regeling annex gewijzjgole' 'g-eestesb»tt*Bg -de
hoofd-oplossing zal moeten 'bieden in de nieuwe
struütuor,!:«rieen'' al v'eAdVf "slechts; 'een 'fractie
«dié» 'g*oep Van'laat ons- 'zesgen '-een vierde 'deel
getteMkl 'zal itfaKen voor fafeiusaiia."- • • ' •"
' ' ' ' '' ' u

Bij het opstellen van de redactie van het hoofd
va» dit .«rtikel -hebben we • geaarzeld hoe *Bt
moest luiden, Moest .het luiden ,,van «en GJJ.-
kenner"? Dr. klein is vroeger in een bepaald
deej y»n N.<3., werkzaam .geweest, teef t enige
reizen' 'gedaan, ook per vliegtuig en heeft ate
vaste medewerker-, van het tijdschrift „Nieuw
Guinea" kennis genomen van vele artikelen om<-
trent 'dit -gebied. Jon *och mag ovi: niet van' „ken-
ner" worden gesproken, daarvoor ontbreken de
gegevens omtrent dit land nog veel te vee}, Er
zïjn verschillende personen, "•die enkele .streken
van dit -eiland" min of meer -kennen; 'doch v.an
geen kan gezegd -worden, dat zij een N.G: „ken-
ner" zijn.

-Daarom reeds kon dit artikel niet anders dan
een algemene ïndrak weergeven. Als er géspro-
ken wordt van ,;de Papoea1', dan wordt bedoeld

• de inwoner van enkele bepaalde streken.
De werklust, welke Schr, kon constateren en

de technische bruikbaarheid van de Papoea wijkt
•enigszins van van de feiten, die men 'in Ma-
nokwari ervoer. Deze algemeenheid komt ook
tot uiting in het program der ontwikkeling en
in de conclusie; algemeenheden, welke weinig
tot oplossing van de problemen kunnen bijdra-
gen, maar wel geschikt zijn om de belangstelling
daarvoor op te wekken, als zodanig dit kranten-
artikel dan ook wel bedoeld zal zijn.

Onze toekomst
We ontvingen het orgaan van de V.K.N.G.'Van

November en December 1948, In het artikel :
.„Leven in eigen bestel" wordt de ongerustheid
tot uiting gebracht, welke onder de leden heerst
t.a,v. de kolonisatie in Nieuw-Guinea. Deze on-
gerustheid is volgens schr, nog meer gestegen
dóór de uitspraak van de Ned. Regering, dat
zolang de bevolking van dit gebiedsdeel niet in

staat is zicb uit te spreken over hare politieke
wensen, het bewind zal worden gevoerd door de
Fed. Interim Hcgcriiig, in samenwerking met de
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon.

De opvatting van „Het Dagblad" van 12 Oct.
1848 wordt voor een groot deel aangehaald,
waarin wordt medegedeeld, dat -de N:G.-fcwestie
nog steeds niet tot een oplossing is gekomen en
waarschijnlijk ook de eerste jaren onbeslist zal
blijven. „En de Ned. Regering, blijkbaar doof
voor de dringende en hartstochtelijke vertogen
van de loyale groep der Ind. Nederlanders, aan
wie het Ned. gezag in deze landen zo oneindig
wel te danken heeft, volhardt in haar beleid van
op zien komen te spelen. En laat de beslissingen
z-.g. aan de Papua's over, maar in werkelijkheid
aan Djocja en zijn satelieten."

Op de vertogen van de samenwerkende N.G.-
Verenigingen aan de Ned. Regering werd van de
Eerste Beg. Secretaris bericht ontvangen, dat de
berichten in de pers v.w.b. de status van N.G.
eneizijds minder juist en onvolledig en ander--
zijds praëmatuur zijn.

„De Regering heeft deze aangelgenheid nog
steeds m overweging en gaat nog steeds uit van
het beginsel, dat omtrent de toekomstige status
niet' zal worden geprejudiceerd door einige rege-
ring geldende voor de overgangstijd."

Juist de opvallend gedrukte bewoordingen ne-
men de onrust niet weg fin concludeert Schr.,
dat de Regering n» de overgangstijd de status in
voor de Indische Nederlanders ongunstige zin zal
vaststellen, weshalve deze verklaring alleen tot
doel heeft de verenigingen te weerhouden van
elke actie om de zaak op de spits te drijven. Al-
dus Schr.
Hollandia.

In hetzelfde nummer treffen we aan een mede-
deling als zoude het besef doordringen dat op
Hollandia grotere ondernemingen (hout-export,
sagomeel, manillavezel, bosproducten, -scheeps-
werf) goed mogelijk zijn.

Daarheen moeten meer mensen gaan en bedrij'
ven" in het leven geroepen-worden, die geen proef
zijn, maar moeten aantonen toe het moet. De
Ned. Regering moet hét daarvoor benodigde geld
voorschieten „voor hare kinderen in Indië."

Onder „Veefok en Nieuw-Guinea" wordt een
artikel uit A.I.S. 31 Januari 1048 overgenomen,
waarin de goede toekomst van-veehouderij, in dit
gebied wordt besproken. „Eén melkerij kan men
overal beginnen, zelfs in het hartje van een snik'
hete kustplaats -gelegen. Hoe dichter bij de con-
sument,-hra1 voordeliger dé' .exploitatiekosten zul-
len zijn, aangenomen! dat voldoende groen' vper
vè'rltrjjgbaSr'ÏB." - - '

1 •Voór'-hét fokken van vee moet men pp 600 m.
hoogte, vlalc cif -zachthéllende doorlatende 'grond
ter .beschikking, -JhebjjenslïSSi -^SbaWl'.'tBertjsié^B.-
wordt trét- iwoSIand'-flanbeYolenr -Welkwtfz*'en <
Personeel- worden' wrfler-in'-.beschouwiflffigBBtti-'
anen. '• ; ' " ' "'•' • ' - - • ' ' " - '

Helaas wordt niet aangegeven welk 'hoogland
en wordt het geheel' wel ••Wat iheoretiscte.'. ;r '.-

Omtrent <het- r»s geeft de' iieer Be Jxmg enige
raadgevingen. Gewezen wordt op de inlijving vftn
Ambon, Timor, -Menado 'enz. in het keurslijf
van de Staat Indonesië Timoer en beweert ;schri:
„Zij zal, dé Regering, ons straks ook wringen in
een ongewenste richting, wanneer wij niet -ter-
dege-oppassen. En nog is onze groep loyaal; nog
Is zij niet' reactiönnair en nog .minder revolution-
nair. Haar is de Regering zelf niet .goed op wég
om van ons 'revolutiön&alren te maken?"

Ten «latte wordt de hbbp uitgesproten, dat de
Regering een beter begrip en Inzicht -begint te

.krijgen. ' '
Het H.B. wijst in een naschrift op de verkla-

ringen van Regering énj Kamerleden, welke de
verwachting wekken, dat met de belangen van
de groep Zï3 worden rekening gehouden.

Redactie. Eeh'cri dé coeur, welke de gemoeds-
stemming van .wellicht velen weergeeft, maar
waarmede de zaak weinig wordt gediend.
Behartenswaardigc wenken. l

Ten slotte bevat het maandblad een vervolg van
e^e wenken, welke .een rimboe-kenner geeft', on-

.der het hoofd: „Hoe Wijf ik in leven ia-de wil-
dernis?"'Allen, die waar dan ook -in dergelijke
omstandigheden, tijdelijk, dan wel voorgoed zul"
len komen te verkeren, zullen er goed aan doen
deze raadgevingen niet in de wind te slaan.

Nieuw-Guineq
In een brochure „Op de drempel van een nieu-

we toekomst" geeft J. P. K. Eechoud, resident van
bovengenoemd gewest, zijn visie weer omtrent
de toekomstmogelijkheden van dit land.

Het is niet van- belang ontbloot de inhoud er
van in het kort weer te geven. Hoe ook de status
van N.G. zal uitvallen, meer bekendheid omtrent
dit gebied is van belang.
Onjuiste indruk door verslagen gewekt.

Vele van deze verslagen werden geschreven
door reizigers, die van enkele dagen of enkele
weken in dit land rondreisden, gewoonlijk alleen
langs de kusten, en hun visie meenden te kunnen
geven. Hierin werden gemeenlijk de slechte toe-
standen van land en volk opgesomd, veelal date-
rende uit vervlogen tijden. Even onjuist wordt
geacht wanneer steeds maar wordt teruggekomen
op gemeenplaatsen als noodzaak van meer
onderwijs, voorlichting, medische verzorging enz.t
terwijl niet wordt aangegeven op welke'wijze dit
moet geschieden.

Herhaaldelijk wordt io de na-oorlogse littera-
tuur gesproken van bestudering door veeartsen
enz. enz.i alsof nu reeds alles is onderzocht, ter-
wijl in teite in de vier afgelapen jaren -slechts
l veearts, l tuinbouwconsulent, l planoloog, l
vak-onderwijsspecialist, ^ l nijverheids-expert, l
meterioloog dit 'land bezochten hoogstens gedu-
rende enige weken en zij. waren yérré van te
pretenderen, dat zij de stoot tot enige 'ontwikke-
ling hadden gegeven.

Te gemakkelijk worden de enorme afstanden
en de moeilijke verbindingen over het hoofd ge-
zien, b.v. bij vervoer van groenten van Ma-
nokwari naar Sorong enz., terwijl naar voren
wordt gebracht de slechte ligging t.o.v. het
wereldverkeer, waarbij over het hoofd wordt ge-
zien, dat N.G. daarin zal worden geschakeld als
er voldoende tonnage wordt geproduceerd.
Eigenschappen van de Papoea. *

„Men kan niet middels een enkele beschrijving
de geaardheid en de algemene eigenschappen der
talloze stammen karakteriseren."

Er is een groot verschil in beschavingspeil,
maar in „frappant korte tijd" zal de achterstand
zijn ingehaald. .

Verschillende voorbeelden worden aangehaald
om de vatbaarheid voor grotere ontwikkeling aan
te tonen. „Hij is leergierig en vooral eerzuchtig
en zoals hij los is van de belemmerende banden
van zijn adat, is hij spoedig gevoelig voor het
Westerse economische motief en drang naar be-
zit."

Gewezen wordt op het feit, dat nu sedert de
oorlog hem de kans to^ ontwikkeling is gegeven,
hij deze benut in die mate zelfs, dat het Hoofd
van de Onderwijsdienst en Directeur van het
Papoea-internaat voorstelde over te gaan tot -op-
richting van een middelbare school, „aangezien
gebleken was, dat voldoende abituriënten van de
vervolgsscholen daarvoor rijp zijn."

tegenover andere rassen,
Van één werkelijke HIAAT, is thans geen sprake

meer; toch bestaat wel degelijk nog .een aversie
tegen ben, omdat de Indonesiërs van andere land-
aard vaak denigrerend tégenover hem optreedt.

Ook in politiek opzicht komt deze aversie tgt ,
uiting; „het merendeel echter denkt aan: de min-
der prettige ervaringen niet vele ambèrlès'èn 'ver-
wacht dé;leidim"g bij':lïirn'-0nïwifckelteg" van het
vertrouwde Nederlandse gezag, flat 'goed is ge^-
bleken; het wenst aan- <St -gezag vast W-Tióuaetti"

'• !Met' voorbeelden'-fciordti dé' aanltajikêl'ijkjiéid
van on^ez'a'aarietoOHdi- ' : "•'•'• •<•' '•"i( '•'.'"''i'.'!

•Déze houding Jcomt'eveneens -tot uiting bij de
afvaardiging-van t. Aüks-'-naar •MedërJana; aaü-
vankelflk geïrriteerd; -omdat tóen idaèrojiér tifet
geraadpleegd, was, 'hebben''thans de njëer ont-
wikkelde^ Papoea's zich i
kaü ikeii •Jiitfliiiehieny^fi&'i _ _
ger is van negenoég«109!fraS PattoeB's.'̂  *>•''•
giw nx«^e'rap^a tot ontwitkéling kon^n?

Aangetoond wondt, «Jat-lle *sit .irti. toe geurfjlig
wijze -geea .resultaten- -heeft opgeleverd"en™fiet
noodzokelijk is, dat'Ons 3*rcTOn-selijkeü^t gericftt
wordt op .geestelijke 'en materiële ontwikkeling.
Dit'Memt •terneer;"6indat door. Bévqraërjrtg. van
de materiële welvaart,' de'ïwvolMHg iffi' sta'it
Wordt 'gesteld hun a-anïteel ilii de lasteil'der^ sociale N
verzórgingp'te drageti:'1 •-'• ••' :-' '; '•"•' '"' ' '
' ,;De :'toncrnsj4" dat de Papoea inschakeling
wenst bij técfi'hisch werk en -ba oveiheidsdden-
sten is im-zijn algemeenheid niet:juist;M'Hij'wénst
contasr£en •• om z^ch ^begeerde' ^artikelen aan te
schaffen, • ' • — : ' : ••- -. • • /, .:.''

De landbouw dient in de eerste plaats tot «art-
wikfceling te worden gebracht; .aaH'.mönboiw
(olie .inoU) worde-slechts aandaciit-besteed voor
zover dit .nodig'is om .de magelijkheia ,te -verkrJj-
gèri, 'dat de 'Papoea 'z.nl ójp'todustrie^arbeid -kan
terugvallen. . ' •-
Programma van ontwikkeling.

'Gelet op hot «ónglTOneraa't van gebieden kan
slechts sprake zijtt-van SWEBEKPtANNBN, oio-
•vattende'; onderzoek na&r Alïffi 'economische
niügell3fchedenv bei«ekeiitng van; de 'hoeveelheid
VÉOÏ bevöl'teiiïg benodigd om de'streek'te ontwik^-
kelen, bestuderSig' van adat, "aard1 van'te'geven
onderwijs;'te".volgen agrartócteè tóeffiëdeh, •wijze
van voorHobting;'amba^itsönCïêrwijs,'- '••••• • '

Als gevolg van het resultaat dier studie, vast-
stelling van benodigd ambtenarenkorps en van
zijn taak. Aanleg van wégen'en kunstwerken,
proeftuinen enz,
Streekplan Hollandia.

Hier is beschikbaar 12.000 h.a. geschikt voor
landbouw, 8000 h.a'. voor cacao, lOiOOO h.a. -voor
klapperteelt, 2000 h.a. voor land- en tuinbouw.
Semtani meer voor visteelt, waarschijnlijke aan-
wezigheid van exploiteerbare ertsen, bossen met
ruime hoeveelheid ijzerhout aan de kuststrook
Tanah Merah-Demta.- : . . s

Aanwezigheid van de plaats Hollandia, uit te
bouwen als hoofdstad. De grote der bevolking is
IS.pOO zielen.

Aan de hand van deze gegevens is nader on-
derzoek en uitwerking nodig en uitbreiding van
exploratie. Mogelijkheid voor afscheep van vol-
doende oceaan-afscheep ligt in een nabij ver-
schiet.
Andere UMgeUJkliedeii.

„Er zijn onmiddellijk een aantal andere gebie-
den aan te wijzen, waar de basis voor een spreek-,
plan aanwezig is en waarop verder .onderzoek
kan voortbouwen. Slechts een minimale fractie
van N.G. is bodeinkundig onderzocht, slechts aan



dé kust liggende vlakke terreinen zijn bezocht,
zodat een oordeel over de landbouwkundige mo-
gelijkheden voorbarig is; „de resultaten van dit
uiterst beperkte onderzoek" zijn échter op zich
zelf bemoedigend."

Gewezen wordt op houtexploitatie, de man-
grovebossen van de Maccleur Golf, beter dan
waar ook in Indonesië, de uitgestrekte streken
met sago, pala, massooi e.a. bosproducten! Overal
is echter een tekort aan arbeidskrachten.
Ruimte VOOT* kolonisatie.

„Zonder risico mag men zeggen, dat Nieuw-
Guinéa meer mogelijkheden biedt dan de bevol-
king kan verwerken en dat er derhalve plaats
moet zijn voor niet-autochtonen, dat kolonisatie
dus toegelaten moet worden."

Schr. betoogt, dat behalve de reeds vóór de
oorlog bekende terreinen bij Manokwari en Kan-
sifcl nog geen enkel stuk grond geschikt voor.
kolonisatie' is bevonden, keurt het plan Wehlburg
af om zijn buitensporige opzet.

Hij onderschrijft het oordeel, dat de Indo-Eu-
ropeaan weinig geschikt is als landbouwer, doch
acht succes voor de volgende generatie niet uit-
gesloten en acht opleiding van jonge kinderen
in een landelijke omgeving nuttig.

Over de juistheid van het argument, dat de
Indo-Europeaan ten slotte liever op Java zal wil-
len blijven, wil Schr. geen oordeel vellen; zeer
veel zal vao de status afhangen.

Gewezen wordt op een complex van l millioen
h.a. Zuid van het kustgebergte, evenwijdig aan
de kust Demta tot de Mamberamo, met de Nim-
boranvlakte (Hollandia) en Oostelijk daarvan
15.000 h.a. bruikbaar als het terrein bandjir vrij
wordt gemaakt. Een bodemonderzoek heeft echter
nog niet plaats gevonden. '

Perspectief is alleen mogelijk wanneer de kolo-
nisatie voldoende groot wordt opgezet; een vereist
tonnage voor oceaan-scheepvaart- moet binnen
afzienbare tijd kunnen worden geproduceerd,
waarvoor een bepaald aantal kolonisten nodig
zal zijn.

Bovendien moeten ALLE mogelijkheden wor-
den onderzocht, niet in het minst die van mijn-
bouw en industrie; hierdoor kunnen alle lagen
der maatschappij vertegenwoordigd worden. De
oude agrarische bepalingen moeten worden los-
gelaten, grondbezit moet gegarandeerd "worden
voor andere bevolkingsgroepen.

Ook voor het overbevolkte Nederland 'is hier
een uitweg te vinden. „Öe belangen van de Pa-
poea, van de Indo-Europeaan en van de Neder-
lander kunnen in Nieuw-Guinea hand in. hand
gaan, tot wederzijdse steun."

Javanen hebben weinig lust tot emigratie naar
N.G. getoond. ;
ÜHbreidhTK bestuurskorpsr. ' - . : —

Voor de 'openlegging dient het aantal arobtena-
ren van verschillende diensten te worden uitge-
breid en een practische indeling in ressorten
worden ingevoerd. \n zal gebruik moeten maken vaiï de ligging

van N.G. ta.v. de omringende landen en zich dn
dit opzicht los maken van Priok en Makassar.

•Commentaar.
Van verschillende zijden werd vernomen,, dat

Schr weinig voor de kolonisatie bij Manokwari
voelde, dat hij niet enthousiast is daarvoor blijkt
ook. wel uit zijn betoog. Zeker is hét, dat hij aan
Hollandia de voorkeur geeft. Evenwel kan men

""uit het betrekkelijke streekplan opmaken, dat hij
dat gebied ALLEREERST aan de autochtone Be-
volking ten goede wil laten komen. Ofschoon daar
te weinig werkkrachten zijn, wil hij zelfs de be-
volking van andere gebieden daarheen doen over-
brengen.

Trouwens, in de brochure wordt in hoofdzaak
het belang van de autochtone bevolking en de
opehlegging van N.G. in beschouwing genomen,
terwijl pas in de tweede plaats aan de kolonisatie
aandacht wordt gegeven.

Met dit al moet Schr. als een deskundige wor-
den aangemerkt en is het nuttig, dat hij zijn ziens-
wijze gepubliceerd heeft

Nieuwe richtlijnen voor
Gezinsdelegatie

Met'ingang van l October j.l. zijn ondervol-
gende bepalingen van kracht verklaard :
L Zonder achterlating van kinderen in Neder-

land.
a. bü vertrek van begunstigde in de eerste

helft van de maand vóór of op de 15e
, heeft over de maand van vertrek GEEN

delegatie plaats;
b. bij vertrek in de 2de helft van de maand

geschiedt de betaling tot de helft van het
bedrag der delegatie plus de helft van de
gezinsonkosten-toelage.

2. Met achterlating van- de kinderen in Neder-
land.
a. bü vertrek in de eerste helft der maand,

wordt over die maand de BESTAANDE
delagatieiNIET uitbetaald, maar wordt bij
de Afd. F. 'van Minog, na ontvangst van

• bericht uit Indonesië een nieuwe delega-
tie geopend, ingaande de 1ste van de
maand van vertrek; &

Is. bü vertrek in de 2de helft van de maand
wordt over dié maand- uitbetaald de helft
der OUDE delegatie, plus de helft van de

oude gezinsonkosten .toelage, zomede na
ontvangst van een desbetreffend bericht
uit Indonesië, de helft van de nieuwe voor
de kinderen geopende delegatie, verhoogd
met de helft van de gezinsonkosten-toe-
lage op deze delegatie.

V/ernïeuiying van akten van
zakelijk recht *x

Naar bekend zijn op verschillende plaatsen in
Indonesië de registers van in- en overschrijving
van onroerende goederen (eigendomsrecht van
opstal-erfpacht enz.) verloren gegaan.

Hierin kan niet worden berust en is dan ook
een regeling getroffen om de verloren gsgane
akten te vernieuwen, c.q. te vervangen.

Deze regeling is voorlopig van kracht verklaard
voor de residenties Pekalongean, Semarang en
Djapara-Rembang; "
Akten van eigendom.

De verloren gegane minuten van akten van
eigendom worden vervangen, zodat de overschrij-
ving voortgezet kan worden,
Andere akten.

Alle akten van zakelijke reehten — anders dan
van eigendom —, dus van hypotheek, erfpacht
enz., moeten binnen een bepaalde tijd vernieuwd
zijn, ook al zijn de minuten van deze akten niet
verloren gegaan. De betrekkelijke periode ver-
loopt I jaar na inwerkingtreding van de betrek-
kelijke ordonnantie (Noodvoorziening overschrij-
ving en te boeksteUing 1948, St.bl. 1948 no. 54),
d.w.z. op l October 1950.

Bjj in gebreke blijven loopt men de kans xjju
recht te verliezen. ' •

. Controverse
Overheïd-vakvereniglng

In „De Ambtenaar in Indonesië" van 25 Juli
j.l. treffen we in „Onrecht" en „Jaarverslag Ver-
bond van Verenigingen van Overheidsdienaren"
enige mededelingen aan waaraan het', volgende
wordt ontleend. , • '

In het Betaviaans Nieuwsblad van 30 Juli '49
werd een scherpe aanval gedaan op de houding
van een bepaalde instantie tegen een vakvereni-
ging. Het Bondsbestuur van de Bond van Burger-
personeel in Mil. Inrichtingen had in 1947, op
grond van legio klachten der leden, de overheid
attent gemaakt op bepaalde ernstige onregelma-.
tighedén bij de L.T.D. 81 en L.T.D. 90. Instede
van deze Inlichtingen gebruik te maken en aan
het euvel een eind ie maken, „werd niet inge^-
grepen .en p'léef een: groep, gevaarJÖjKeJcboeiérs
in' « gelëgëfineia'wm zljn^öWnanawêrE vborT
te zetten. '

Toen langs de hiërarchieke weg niets werd be-
reikt, wendde het Bondsbestuur zich in arren
moede tot de Legeret.; een onderzoek werd inge-
steld, waarin de gesignaleerde feiten duidelijk
aan de dag traden, '
De gevolgen.

Geen ontslagen voor de daders, sommige kregen
promotie. De ambtelijke wrok richtte zich tot het
Bondsbestuur; de leden werden her- en derwaarts
overgeplaatst.

Gevraagd werd deze onbiliijkheid ongedaan te
maken.
Bestaande controverse.

De Redactie van het blad wijst naar aanleiding
v»h dit krantenbericht in een commentaar er op,
dat reeds vroeger het gezags- en overheidsappa-
raat, op enkele uitzonderingen na, bepaald anti-
vakvereniging was en nog is.

„Ook bij vele zuiver civiele grotere en kleinere
potentaten merkt men de wrok tegen de vakber
weging. Een wrok, welke zich dan speciaal richt
tegen de voormannen der vakorganisaties." Deze
worden dan het leven zuur gemaakt.

„En heel vaak slagen deze machthebbers in hun
opzet. Zij slagen door het gebrek aan solidariteit
van de werknemer; hij beseft nog steeds niet, dat
hij slechts in eendracht iets betekent."
Jaarverslag V.V.0.17 Jnil 1849.

Tijdens deze vergadering werd de naam van de
„Blijvers-Concentratie", ter'voorkoming van mis-
verstand, gewijzigd in „Unie van Vakcentrales".
,De gedelegeerden spraken zich ten scherpste uit

' tegen de van officiële zijde opgeelgde geheimhou-
ding ta.v. buitengewoon belangrijke onderwer-
pen aan de vertegenwoordigers van het V.V.O.
in de verschillende regeringscommissies,"

Commentaar.
Men leze de V.P. van Juni '48 eens na, waarin

opgenomen is de rede van de toenmalige Lt-G.G.
van Mook bü de instelling van de Commissie van
Arbeidsaangelegenheden.

We halen slechts eea enkele zin daaruit aan:
„Ik geloof, dat het de plicht van de Overheid ia
deze ontwikkelingsgang (hét groeiende besef bij
Overheid en particuliere werkgevers, dat men de
belangen van de werknemers dient te beharti-
gen. Hei) niet alleen te onderkennen, maar ook
behulpzaam te zijn in het scheppen van rechts-
verhoudingen, welke voor iedereen een bevredi-
ging geven."

Schone taal! Maar wat is daarvan geworden
gedurende zijn bewind en ook daarna?

Inderdaad, werkgevers en werknemers in Indo-
nesië zullen nog zeer en.zeer veel moeten leren.

Waarom ben ik lid van het I.E.V.? ,
Die vraag te stellen en een juist antwoord te

geven is helemaal niet zo eenvoudig als het lijkt.
Wat is h'et geval ? Men heeft vanzelfsprekend een
bepaald doel voor ogen gehad; de een ziet BT
direct het persoonlijk voordeel in, terwijl de
andere het als zijn morele plicht beschouwt om
onze groep sociaal-economisch te steunen, door
woord of daad. - -•
Verschijnselen,

<• Men staat verbaasd als men bemerkt hoe wei-
nig leden doel en streven van het I.E.V, kennen,
laat staan de niet-leden. Van de niet-rleden of
oud leden "behoef t men niet veel te verwachten,
want alles wat het I.E.V. doet of niet doet, is fout.
En of dit niet erg genoeg is, wordt er over Ons
Verbond als geheel of over onze voormannen in
kleinerende zin gesproken.
' Legt men zijn oor echter goed te luisteren, dan

blijkt vaak wrok of wrevel de oorzaak daarvan
te zijn. Ook aan buitenstaanders, die voorgeven
met ons te willen samenwerken, heeft men niet
veel. Als voorbeeld wil ik een onderhoud aanha-
len van iemand, die een zeer goede positie in Indië
heeft gehad en uit hoofde daarvan al geen lid
van het I.E.V. is geworden; ja, die zijn et ook.

Ik vertelde zo, dat onze Bondsvoorzitter
met Hamid en Hatta een onderhoud heeft gehad
enz. De man zeide: „Watl die oude heer uit het
kamp Tjitnahi? Nou, die is immers niets meer
waard en Hamid, man wat is Pontianak toch, dat
is een dessa en Hamid spreekt de mensen maar
naar de mond." Ik heb die persoon even verteld
en aan zijn verstand gebracht hoe onze Bonds-»
voorzitter gemarteld is geworden en hem door de
Jappen is gevraagd om samenwerking, welke hij
geweigerd heeft en er moed voor nodig is om,
terwijl de Bondsvoorzitter het persoonlijk niet
nodig heeft, zijn standpunt te bepalen voor onze
groep in de naaste toekomst. Verder dat Hamid;.
evenals onze groep, door de Ned. Regering in die
richting gedreven wordt.

Afbrekende critiek is zo eenvoudig en goed-
koop, heb ik hem toen gezegd; enfin, meteen ''is
dé man toen opgestapt. Er zijn er duizenden, die
uit valse schaamte hun eigen tekortkomingen
niet durven te erkennen en daarom proberen de
aandacht van zich af te leiden. Andere gevallen
van oud-leden, die volgens hun beweren op ver-
scheidene brieven, hun eigen belang betreffende,-
geen of. geen direct antwoord kregen, vormde
weer een reden tot uittreden. Het niet accoord
gaan met de partijpolitiek is ook een reden hier-,
toe, en zo kan men • verder gaan.

Vooral uu wordt het I.È.V, door zeer velen
verguisd, doch dat zijn zij, die nog steeds hoop
hebben, ondanks-de NOOIT, ingeloste toezegging
gfin..^aji_iie'.H£d„EiegerinjJ, qpjJlet,grote-wonder-
Nieuw-Guinea. ' "

Net of N.G. straks ook niet voor onze mensen
open hjtjft aU dit land aan de R.LS. wordt over-

Geruststelling. • '
Wij-kunnen echter met een gerust gevoel ver-

zekerd zijn van onze voormannen, niet alleen, ,
maar gelukkig ook nóg van zeer velen onder oude
I.E.V^ers, die zichjgeroepen voelen zich te geven
aan hun mede Bondszusters en -broeders; zonder
aan zich zelf te denken; juist deze groep weet
alleen, dat zij zich plichten moet opleggen!

Dan denk ik aan onze Dick de Hoog 'op het
Congres, die zelde: „Men vraagt mij steeds: wat
heeft het I.E.V. gedaan, ondanks het vele wat
het I.E.V. voor onze groep gedaan beeft; thans
vraag ik U: „Wat hebt gij voor het I.E.V. ge-
daan?"

Dit is ook het antwoord van bedoelde groep,
want zij heeft persoonlijk het Ï.E.V. niet nodig,
doch achtte zich moreel verplicht lid van het
Verbond te worden en daarvoor te werken.
Opwekking.

Maakt daarom, waar ge ook zijt, steeds propa-
ganda en wanhoopt niet, want eens zal de dag
aanbreken, dat het ook tot hen, die geen lid zijn,
zal doordringen, dat slechts eendracht macht'
maakt en daardoor iets te bereiken is.

v Niet door mooie woorden en leuzen, welke tijde-
lijk de. realiteit uit het oog doen verliezen, doch
juist straks als Indonesië zijn algehele souvereini-
telt heeft gekregen, zich 'als één man bij het LE.V.
aan te sluiten om samen het doel te bereiken,
nj. een sterke sociaal-economische groep als rug-
gegraat van het Indonesisch .bestel met behoud
van onze eigen cultuur en dan denk ik ook hier .
weer aan de woorden, die Dick de Hoog ons na
afloop van een der congressen medegegeven
heeft: „Zoekt niet naar hetgeen ons scheidt, maar
naar hetgeen ons bindt".

Indo-Europeanen, maakt deze woorden waar in
' het belang van onze nakomelingen en zet alle

meningsverschillen ter zijde.
J. L. Laagewaard.

Een afscheidswoord
De K.T.C, behoort weef t»t het verleden en odk

de vertegenwoordigers van het I.E.V. zijn naar
hun land teruggekeerd, met uitzondering van de
Bondsvoorzitter, die om gezondheidsredenen in
Nederland zal moeten blijven. Allen hebben zich •
duchtig geweerd aan" de conferentietafels, niet ,
alleen de heren Claprpth en v. Zuylen als leden
van de B.F.O.-delegatie, maar ook de leden -van
het H,B-, die, alhoewel niet anders dan op uiterst
beperkte wijze in staat gesteld hun wensen aan L
de contactcommissie vaji de Nederlandse dele-



gatie kenbaar te maken, niettemin door voortdu-
1 rend contact met dé leiders eri prominente leden

der Indonesische delegatie, de belangen der Blij-
yersgroep hebben gepleit.

Het eenstemmig oordeel onzer voormannen is,
dat y:an Indonesische zijde oneindig veel meer
begrip werd getoond vóór de weinig bemjdens7
waardige positie van de Indo-Europeanen dan
van Nederlandse kant, waar onze verlangens
eerst binnen enge grenzen' werden teruggebracht
en ten slotte met vage voorspiegelingen werden
beantwoord.

Indien onze H.B.-Ieden niet een hoog plichts-
besef hadden bezeten, zouden zrj er" reeds lang
de brui aan hebben gegeven, maar dan ook on-
verrichterzake en met lege handen* van de Con-
ferentie zrjn teruggekeerd. Doch daarmede zou
het Indo-belang niet zijn gediend.

Van Nederlandse zijde werden zij afgestoten,
van Indonesische zijde werden zrj binnengehaald.
Het eerste lag in de lijn van de RegeringspoUtiék
der laatste jaren, het tweede opent nieuwe hoop-
volle perspectieven. Dat na al de ervaringen-na
de Japse capitulatie een Sfeer van goodwill is
geschapen, danken wij aan onze voormannen.
Méér kon onmogelijk worden bereikt; de Neder-
landse delegatie bood daarvoor geen schijn van
een toans.

Wanneer nu ook onze leden van dezelfde geest
bezield worden, zal zulks het potentieel van ons
Verbond verhogen. Hierop zal iedere Blijver
moeten terugvallen, onverschillig hoe of "hij zich
stelt ten opzichte van de al of niet aanvaarding
van het Indonesisch Burgerschap, want op de
Nederlandse Regering en het Nederlandse woord
moet hij — dit heeft de ervaring geleerd — niet
bouwen, zolang deze Regering in hqt zadel zit.

Wat of de toekomst brengen zal, weet nie-
mand, behalve dat de souvereiniteit van de R.I.S.
er komt roet de staatsrechtelijke en internatio-
nale gevolgen van dien. De Uiiiefignur Is MerMJ
van niet dé minste betekenis, zti beeft enkel nut
als facade van een grote ruïne en dient alleen
om het Nederlandse volk het veriles van Indo-
nesië te laten slikken. Wie zit anders voorstelt
m&akt anderen wat wijs.

Op verzoek van de B.F.O; is ook ons' H.B.-HÜ
de. Rozario naar Nederland ontboden als verte-
genwoordiger der Blijveflsgïöepen' van werkFie-
iners, en zo'als te verwachten, was, heeft hij zich
in1 de'subcommissie voor-sociale aangelegenheden
niet onbetuigd géla'tenV Het was voor ons In NS-
dèr-lasd een; vöorrechtf «Het deze Strijdvaardige,
figmirjn-ons H.B., difrgëdrageSi wófflt door èën
bijtttf tiartstoehteHjte' Uèïttei v.6ori>zSjn; vaderland
en het I.E.V., kennis té. jöBBëiK
;.Bie.ineeste'C«iiér.léaé& zien e%'toekl«tist>vWrde
Indo donker ifrah terecht; .veteft*r>!>erl op Nteaw^
Oianes-een- v-efflg: tóëvltteHtstibKl^tè vinder?'erï
deileti,-ivulen._ wij naar Vêrtiïogen. bijstaan: W hiftï
pogen aldaar een nieuw bestaan te-scHép^enT-Rëf
I;EiW: Heeft s-eedS'de'emigraüe:fiöandee{ eS nïite-
ricrt. gtstBtihd-.-en'-nik enkel irieï woordsii:

De laden van' de Afd. Nederland serkeerden
iij, de. gelukkig^, omstandigheid op. speciale, b)j-
eiö^oröstèfi op?eV'vbQi^^nneti vragen té stellen
ffyèi- a'ljè nipgëlljifer.óndèrw1erpen en.,d&»rvan Is
öeri" ruitri gebruik gèma'akt. Ö.iér werden dé wppr-
dê:ri„yah de Géhestet bewAaïheJd, nj',: „Al§, me,n
dfe spreker hoort wil enen .hem graag geloven,
maar ajs ,meh huiswaarts keert,, kpmt wéér de
twijfel boven". Zo zijn de rriéesten onzer nog
vervuld van zorg voor de toekomst.

Niettemin zijn deze besprekingen uitermate
leerzaam geweest, ware hét slechts om de leden
het .besef bij te brengen, dat de grote verande-
ring in onze positie niet door ons is gewild, maar
ook .niet door ons kon worden tegengehouden,
dat wij haar hebben te aanvaarden en ons daarin
moeten leren schikken. Haar wij staan sterk als
wij eendrachtig zijn.

Thans zijn allen, met uitzondering van de
Bondsvoorzitter, naar Indonesië teruggekeerd en
wij: in Nederland zijn er ons wel van bewust, dat
hun in de eerstvolgende jaren «en moeilijke en
dikwijls onplezierige taak wacht. Wij wensen hup
Sterkte toe, die zal aangroeien naar mate' bij de
Blijvers het inzicht rijpt,' da't hun belangen bij
da leiding van het I.E.V. in eerlijke handen zijn.
Moge déze echter ook de geruste overtuiging
meenenmen, dat de Voorspost in Nederland zich
dermate hecht verbonden voelt aan het Verbond,
dat zij bereid is in alle lief en leed te delen. Wfl
wijken niet uit, maar blijven srétrouw. B.

Verzekeringsmisere
Vele leden; die vóóf dé oorlog een'verzekering

op het leven a.a. hebben aangegaan en door de
Oorlog niet in de gelegenheid wa'reö premies te
voldoen, zijn minder' pi-étüg vei*Sst geworden té
vernemen, dat 20 "/o Van hét'uit té'keren bedrag
gereserveerd werd.

Deze aangelegenheid werd door de Verzeke-
ringskamer in studie genomen, doch werd naar
het schijnt nog niet afgedaan.
, Ten eindereen beslissing uit (e lokken is door

Mr N. W: Francken alhier een der verzekerings-
maatschappijen gedagvaard.

Belanghebbenden! Leest volgende stokken aan'
duchtig en doét: aan genoemde-advocaat uwe
4dheaaie-betüigingen toekomen. Het gaat om -uw
belang*

' A F S CH K I PT
r Heden; ide September 1949, ten'verzoekë van

MrNiculaas Willem Francken, wonende te 's-Gra-

venhage, ten deze domicilie, kiezende aldaar aan
dé Laari van Dièèrderyoort' no. ,ten kantore
van de advocaat en proéüreuj- lïr. Ü. W. Fran-
cken,. die in déïie zaai als procureur voor eiser
zal optreden en bü deze als zodanig wordt gesteld,
Heb ik ^

GEDAGVAARD
de Éérste Nederlandse Verzekering Maatschappij
op het Leven en tegen Invaliditeit N.V., gevestigd
en kantoor houdende te 's-Gravenhage, aldaar te
haren kantore aan de Tobias Asserlaan no. 2 mijn
exploit doende, sprekende met, en afschrift dezes
Ia,tendè aan

-Qrn,,op Dinsdgg de elfde October 1949,, des. voor-
middag» om 10 uur, vertegenwoordigd door een
procurreur, 'te verschijnen ter openbare burger-
lijke rechtszitting van de Arrondissernehts.-Recht-
bank te 's-Grayenhage, gehouden wordende in
het Gerechtsgebouw aan dé Jan van Nassaustraat
112, aldaar,

» T E, N E I N D , É
alsdan en aldaar te horen eis doen en conclude-
ren, dat:
aangezien eiser 20 jaar geleden te Semarang op
zijn leven een a.g. gemengde levensverzekering
overeenkomstig met gedaagde heeft aangegaan,
welke op 15 Maart 1950 tot uitkering- had rnoeten
komen, doch per 15 Augustus 194'9 door eiser
werd afgekocht, ingevolge waarvan door gedaag-
de aan eiser het toen terzake verschildigde werd
betaald, met uitzondering echter van 20 */o van
dit verschuldigde, bedragende ƒ 9776,—, welke
som, zoals gedaagde schreef,

„voor korting oorlogsrisico (Ind, regeling)
door ons voorshands werd gereserveerd";

aangezien eiser tegen'deze reservering heeft ge-
protesteerd en zich zijn rechten terzak-e. heeft
voorbehouden, hebbende voorts gedaagde eiser
verwezen naar een door de Indische Verzeke-
ringskamer terzake -verspreide brochure, waarin
o.m. genoemde reservering door deze werd voor-
geschreven;
aangezien desgevraagd genoemde Verzekerings-
kamer aan eiser heef 1; medegedeeld, dat zij haar
récht om tot genoemde maatregel over te gaan
baseerde op en beschouwde als

„een uitoefening van de bevoegdheid haar
toegekend bij artikel 57, lid (B sub c van
de ordonnantie op het leverisverzekefin'gs-
fa'Sdryi; (Ind;x. Staatscourant 1941 no. 1D1',';

aajigeztén de desbetreffende bepalingen .van ge-
meld Staatsblad' llOdêfJ:

hét t'fjdeÜJkfe bijzondere toezicht.

.(U De Vefzékè'firigsltaTfieï1 kim Krachtens de
machtiging, bedoeld in artikel'SS!Ha'(ï)'wrjzigen
of tijdelijk aan beperkingen onderwerpen de
rechten uit o,ver«enkomsten yan levensverzeke-
ring, welke b6trèh;kiflg,.h«bb.enr,p5i:
a. het afkopen .en; premiervrjüjnaken, daaronder

begrepen zodanige handeling als naar 'het
oordeel van de Kamer met alkpop.is gelijk te
stellen;

b. het verstrekken van leningen;
c. uitkeringen en restituties van reeds betaalde

premiën,
(2! led-ere wijziging of beperking, als bedoeld

in lid (1), bindt zowel de verzekeraar als de
schuldeiser;
aangezien de Verzekeringskamer nog aan eiser
heeft bekend gesteld, dat de in art. 55 genoemde
machtiging, ook voor wat gedaagde betreft, door
de Directeur van Justitie is afgegeven bij besluit
van 3Ï December 1941, hetgeen eiser op gezag
van de Kamer wil aannemen;
aangezien deze machtiging kennelijk is uitgelokt
en gegeven met het oog op de met Japan uitge-
broken oorlog, en NIET omdat gedaagde — en
andere verzekeraars — in financiële moeilijkhe-
den verkeerden, hebbende de gedaagde immers
over de jaren 1941 tot eri met 1944 steeds winst
gemaakt een uitgekeerd (Pok aan eiser, wiens
verzekering meedeelde in de winsft;
aangezien blijkens de hierboven genoemde bro-
chure het doel van de reservering a«i -30 •/§ in
het kort is: het opvangen van de extra lasten, die
op de verzekeraars zijn komen te rusten door het
decreet van de Verzekeringskamer;, dat zrj extra
oorlogsschaden — door sterfte van niet of niet,
voldoende tegen oorlogsrisico bij hen verzeker-
den — voor hun rekening moesten rieriien;
aangezien derhalve het uiteindelijk doel van de
reservering i.e. de inhouding der door de verze,
keraars verschuldigde bedragen aan verzekerden,
is- dat een — nog niet vastgesteld.— deel dier
som NIET AAN DE RECHTHEBBENDEN ZAL
WORDEN UITBETAALD;
aangezien het motief van deze maatregel, n.l. om
de nabestaanden van hen; die in de oorlog zijn
gevallen en hiertegen in hun levensvepzekerings-
contracten niet verzekerd waren, nochtans de
verzekerde som uit té betalen, loffelijk'is, en ook
eiser dit gaarne wil .erkennen;
aangezien echter de WIJZE, waarop de Verzëfce^
rïngskamer gemeend heeft dit do'el te moeten
verwezenlijken,-met name door déze NIET VER-
PLICHTE' uitkeringen in een verplichting om te
zetten en vervolgens de.financiële consequenties

op een bepaalde .GRQEP uit de samenteving, n.l.
de overige vèrziejièrden, af te wentelen, wei uniek
mag worden genoemd;
aangezien eiser zich de tolk weet, van talloze ge-
dupeerden, oorlogsslachtoffers allen, die, ofschoon
toch al zwaar geleden hebbende ui en door de
oorlog met zeer weinig uitzicht op zelfs maar een
minimale vergoeding, deze extra belasting als een
grievend onrecht voelen, en eiser gemeend heeft
zijn geval als één TEST CASE aan de RECHrpR
te moeten voorleggen, hebbende deze — gelukkig
— het laatste ei\e woord; '
aangezien, om, dit nog anders te.zeggen, de ver-
zorging van de nabestaanden van hep, die in,
oorlog hun leven Heten, STAATSZORG is ej*
belwjoft te zijn, en niet aïs een VÈÈftLltHTIrtÖ
op een zeer beperkt deel der gEnié.ehscriap, ftari
worden gejegd, dwars in tegen de fundamenten
van het private reeht; . .
aangezien het decreet van de Indische yerzéjte-
Eingskamér in. algemene zin dus al niet: t£ ver-
dedigen i's, het eiser wil voprkprneii, dat dp T£S-
mer zich ook niet op enige wettelijke bepalingen',
die haar tot dé litigieuze, maatregel' .dé beyoegel-
beid zou geven, met vrucht kan beroenen, qólf
niet op de Voornoemde bepaling-en van hét
Staatsblad 1941 no. 101;
aangezien toch, hoewel enige wezenlijke cpjlsi-
derans aan deze ordonnantie ontbreekt, nalezing
en vergelijking met de wet op. het Levensverzeke^
ringsbedrijf Ned. Stbl. 1922 no. .716, doet wéten,
dat de bedoeling is geweest een overheidstoezicht
te creëren op de verzekeraars, in die zin, dat bij
eventuele financiële moeilijkheden van deze, de'
belangen van de VERZEKERDEN zo véél moge--
lyk worden veilig gesteld; resp. zjflke financiële
moeilijkheden te voorkomen; ;..- "
Aangezien dus het belang van dé VESZEKERDEN
in 'deze ordonnantie op de voorgrond s^aat en
gezegd mag worden, dat de Verzekeringsltarnër
speciaal ter behartiging van hun belangen in het
leven is geroepen;
aangezien de bepalingen, waarop, de Verzeker
ringskamer zfoh in casu beroept, zo dan opK
staan onder het hoofd „Van tijdelijk .bijzonder
toezicht" eri dan, in art. 55 gewaagd wprdf van,
hel in gevaar komen, van ,de ,NQRMl(ffiE v'fiqrj-,
zetting van hqt .bedrijf, waarna dij Directeur' y^i
Justitie de Kaïhef kan . luchtiger), tot h'ét gevlij,
van bindekde.-aifflWijzingétt aaji tiet! bedrijf vatj,
de verzekeraar, vóór wie het' ,,geyaar" is ont-
staan;. ZODRA dje rijaiirtiging is Verleerjd, leerf

i. vè'rjroltós,'mdet een' bëschfgvirig w.0hJei
ïkt 'yan' 4e1 tjatèn e,h; Jasten — ajleg roei te

SLUITEND aansprakelijk zijn voof de
ning van de -uit de-

rfa; y'öor'
' ifafi: "

ie'H in,1 pÜ1' libht moet wórden- b.es.fehlciu'&i
bèypegdliêid.; in art 57j aSIri'dé' Kainar gegeven!,

-om in bestaande contracteri 'iri! 'te' grrjpêïi;"
aangezien de radio van. genoemde; bepalingen

'rrog duidelijk naar voren komt in o.a.
art. 5*.

Zolang de toestand, vari „gevaar" aanwezig- l'#'
(Ue .rijachtigirig van któclït is) ka:n artikel Tentet' '
wördétï toegepast, (verzoek' • Om" één s,oort ohdéV
cutBteïestelliiigS'en de verzekeraar ook niét wor-
dfen fsilliét verklaard.

.
Be mschtiging moet worden ingetrokken als het

bedrijf weer normaal is en het „gevaat" dus' ge-
weken.
Art, ,94. , .

(Onder de titel „bijzondere voorzieningen", en*
weliswaar alleen geldend voor binhen Ned.-Ihdï8
gevestigde verzekeraars, maar niettemin type-
rend): de onder curatelèstpllirig van de verzèke '̂
raar wordt hier verder geregeld en er ban d&ri'
volgens art. 94 ook ingegrepen worden in de
rechten van partijen, maar — bepaalt lid' g -—
„Wijzigingen MOGEN NIET VERZWARtNG VAN
DE VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPAR-
TIJ van de verzekeraar -inhouden", (waaronder'
dus ook moet vajlen een mindere uitkering tegen ,
dezelfde premie, wat in feite een verzwaring van
de verplichting .van de wederpartij oplevert); —
hier wordt dus expressis verbis neergeschreyeni.
dat aan de uitkering op basis van een zelfde pre-
mie NlEf ÖÉÏÖRND mag wórden;'
aangezien, om thans terug te keren naar wat in
casu heeft plaats gehad ;

de Verzekeringskamer in 1941 blijkbaar
heeft geoordeeld*; dat de gevaarstoestand
zich voordeed — als- gezegd kan dit ten
Opzichte van maatschappijen van de stan-
ding1 als gedaagdö alleen gedetermineerd
zrjn geweest door dé, uitg-ebrokeii -oorlog — ,
zodat de Kamer 'de machtiging Verkreeg
yan de directeur yan Justitie; NA de oor-
^tiog — in Maart 1946 volgens de brochure —
de Kamer vervolgens CONTRACTUEEL
NIET BESTAANDE VERPLICHTINGEN
op -dé verzekeraars heeft gelégd .en aan
déze tevoren' NIET BESTAANDE 'CREDI-
TEUREN verhaal gegeven op -de baten, be-
doeld- in art. 56 — indirecte strijd aïzo met
hét diarin bepaalde;

aangezien om deza» ten opzichte van de'boöa'fide
verzekerden reeds in zijn zachtst zonderling „Bin-
dende aanwijzingen" afin het bedrijf yan de ver-
zekeraars : van een,wa*Tdig slatstuk' te voorzieni



de YErzekeringskamer het bestond om het „ge-
• vaar" 'dat zij' door voormelde verzwaring -van de
Verplichtingen van de verzekeraar n.b. ZELF in
iiet .léven had geroepen, af te wentelen ' op- de
«overige verzekerden, wier- bescherming de voor-
Jiaamste, zo niet enige taak, van de Kamer is,
lopende dit principe als een rode draad door de
hele ordonnantie heen;
aangezien het onbegrijpelijk is, dat de verzeke-
raars, en ook gedaagde, dit optreden van de Ver-
zekeringskamer voetstoots hebben aanvaard,
zijnde dit echter hun eigen taak, waar eiser bui-
ten staat, die immers alleen te maken heeft met
zijn contractant, de gedaagde;
.aangezien wel — in voorzichtige bewoordingen —
gedaagde haar misnoegen heeft kenbaar gemaakt
over de geste's van de Kamer, vide haar jaar-
verslag 1948, waaruit eiser citeert :

„Het valt met dat al zeer te betreuren, dat,
terwijl enerzijds het Bedrijf zich op voor-
spoedige wijze ontwikkelt, .anderzijds de
feitelijke resultaten van jaar tot jaar niet
onaanzienlijk achterblijven bij 'hetgeen zij
hadden kunnen zyn, indien niet de levens-
verzekeringsmaatschappijen — w.o. ook de
„Eerste Nederlandse" — belast waren ge-
worden met oorlogsschaderi en met scha-
den van derden, waarmede zij in billijkheid
nimmer belast hadden mogen worden";

en
„Wat de Indische verzekeringen betreft,
doelen wij op het ingrijpen van de Indische
Verzekeringskamer* in de geldende verzeke-
ringsvoorwaarden der maatschappijen,
waardoor zij belast zijn geworden met om-
vangrijke . oorlogssterfte-Schade, waarvoor
zij zonder dat ingrijpen behoed zouden zijn
gebleven";

aangezieA Menitt geconcludeerd mag worden,
<ïat gedaagde het .eigenlijk met 'het .hierboven be-
toogde eens is, maar om haar mouverende rede-
nen. het eenvoudiger vond 'zich .naar de decreten
vari de Verzekeringskamer te gedragen, ten- 'na-
dele dus van 'haar contractanten, ten nadele ook
van eiser — en ten voordeel slechts ^~ het worde
nog eens herhaald — van een groep van volkomen
BUITENSTAANDERS, die geen enkel recht op
dé verzekeraars kon .doen gelSen, doch aan wie
dit recht door de Verzekeringskamer -wordt „toe-
bedeeld";
aangezien echter, zoals reeds aangestipt Het op-
treden van 'de Kamer de > f ujufcnteM negeert,
waaróp -ons -privaatrecnt isiop'g'ëbouWJd, nteerépé-
«ïsaï 'heï'-vètbinteBto&ntectitj «n waaraan oog
steeds alle jiwJfclabelen zttii'-onderwaiïien, .met
name - -•> •• • • • • " • ... .•'

art, 1374'*B:W. — overeenkomsten strekken
*artöén't«tjwét*m lébeten-rtëieaédj» ttrbuw
' ïteeü*d':-:'::"" '•- * '- -. , -

g. Bep: — "ëeri wëtTffirT
'Blleen'Öoor'éen'lafere «fat haar te-acht ver-
liezen; door geen handelingen kan ^aan
wetten, 'tHe *>p':dé publieke *fcde 'Oï goede
•zèo^n Strekking' 'faèWien, .nare toacht>ont-

' ' . . . . . ' '"" " "
sangezten-'a'it alles des te schrijnender is, omdat
üe-'vÈrzefcerden' — *>bk eiser —; zich aeer -grote
-óïtófteringen hebben getroost- om HiUMNEiRZIJBS
de door hen gesloten overeenkomsten-van lev-eiis-
yerzekertag -na te komen, immers aanzienlijke
'bedragen aan achterstallige ipremlën•-• hebben
moéten -bijpkssen'j—'*e''n.'b.:'door:ovfirmacht van
oorlog niet'Zijn betaald; kunnen-woeden, en zo-al
aangeboden, -door de- verzekeraar -door 'dezelide
overmacht niet in ontvangst .zijn 'kunnen worden
genomen; ' • . . . - :

aangezien zelfs over deze achterstallige premiSh
de volle rente te irefcffliing "werd' gebracht, ten
.aanzien 'waarvan 'de VerzekeringskiiaTien in haar
.brochure laconiek -opmerktï -•••.-.,•

' • • • „dat >Së "maatschappijen bij het opstellen
der afrefcènïhg -wel Tiente'wegens te late
betaling ;van'-premiën ür rskeÈuaag xullen
brengen,'maar--niet, dat vroor te late -beta-
ling" aan verzekerden rente zal' worden
vergoed)-hetgeen zo-op het -eerste" gezteWt
(ooit wel op toet -tweede. — .eiser) een onbil-
lijkheid is. De kwestie is -echter deze: De
maatschappijen Krengen .rente wegens te
late- 'betaling; in Tekening, omdat dit ook
in normale omstandigheden nodig is om in
-staat te zijn aan de volle verplichtingen te
voldoen. Of zij .rechter in totaal meer .rente
maken dan volgens de wiskundige opzet
nodig is, dient te worden afgewacht. Deze
eventuele «eerdere rente zal dan echter
in de eerste plaats worden aangewend om
de extra oorlogsschaden te dekken, zodat
ze dus dan automatisch een eventueel re-
ductiepercentage verkleinen en op déze
wijze betrokkenen ten goede komen";

aangezien eiser er tenslotte nog op wil wijzen, '
dat van enige „gevaarstoestand" in redelijkheid
geen sprake-meer is, INDIEN die er al ooit ge-
weest is, hetgeen eiser zo vrij is te ontkennen,
gezien de winst, die telken jare gemaakt is ge-
worden, laatstelijk (over 1949) nog ruim negen-
honderdduizend gulden;
aangezien de „machtiging ressorteert' onder het
hoold „TIJDELIJK bijzonder toezicht" en 'dit
tijdelijke langzamerhand tegen het eeuwige
schijnt te zijn verwisseld;
aangezien ten deze de verzekeraars — en ook
gedaagde,— zeker in gebreke zijn, gevende im-
mers art. 67 van de ordonnantie de verzekeraar
het recht om onder dit wel zeer bijzondere toe-
zicht uit te komen;
aangezien derhalve eiser van mening is, dat noch
naar streng recht, noch naar billijkheid enig be-

letsel aanwezig is, dat gedaagde zou verhinderen
haar contractuele verplichtingen -tegenover eiser -
ten -volle na- te komen. • ;.
Mitsdien het de Bechtsbank bij vonnis N
1. te verstaan, dat de litigieuze wijziging of

tijdelijke, beperking, door de Indische Verze-
keringskamer, van de rechten uit de door
eiser met gedaagde gesloten overeenkomst
van levensverzekering, houdende de aan ge-
daagde opgelegde verplichting om 20 "/o van '
hetgeen zij terzake aan- eiser pp 15 Augustus
1945 verschuldigd is geworden, te reserveren,
met het doel hiervan uiteindelijk een nader te
bepalen gedeelte niet aan eiser uit te betalen,
'is nietig, of een en ander nietig te verklaren,
althans te verstaan dat zulks voor partijen
niet bindend is;

2. gedaagde te veroordelen om aan eiser tegen
kwijting te betalen de som van ƒ 9776, —
(negenduizend zevenhonderd en zes en ze-
ventig gulden) met de renten ad 5 "Vo 's jaars
van de dag van dagvaarding tot dit van vol-
doening;
alles met veroordeling van de gedaagde in
de kosten van het gading.

Ambtenaren-positie
Naar aanleiding van het overleg in de R.T.C.

over de toekomstige positie der ambtenaren in
Indonesië, verschenen in enkele dagbladen arti-
len, welke een eenzijdige en .daarom minder juis-
te indruk teweeg brachten. '

Teneinde een en ander recht te zetten, werd
door de afgevaardigde van de „Blijvers-Concen-
tratie" ondervoïgend stuk met schrijven gericht
aan het A.N.P., terwijl brieven metijelijke strek-
king en nagenoeg 'dezelfde inhoud aan de be-
trokken redacties -werden geschreven.

De pers weigerde apname der stukken.
De ambtenaren, die de besprekingen in het

Clubhuis hebben .bijgewoond, zijn vamede werke-
lijke stand van zaken' reeds op 'de .hoogte; voor
hen, die daartoe niet in de gelegenheid walen,
kunnen deze "stukken hun nut hebben.

RECHTSPOSITIE OVERHEIDSDIENAREN
IN INDONESIË,

De in verschillende aagoladen verschenen arti-
kelen -óver de 'bereikte 'overeenstemming met' be-
trékbing tot 'deïecBtspositie der-Overheldsdiena-
*en; ' welifce •överEenstemming -tot 'eatasftrüphale
'gevolgen'aou leüJew~(ver.g. -de Haagsche 'Courant
van Dinsdag 25 <0d»foert.L), *emaiteiien-JïemneLök
•vsri idè'. Samenwerkende Vakorganisaties " van
•ÖvurheiaapessoneeD (S.V.0. ca.' 9M)0 Aeden tel-

rechtspositie der Overheidsdienaren in Indonesië,
heb ik de eer U Éovenstaand perscommünhiüé
aan te bieden, met beleefd verzoek daaraan wel
de grootst mogelijke publiciteit te willen geven.

Met dank voor alle te nemen moeiten,
x Hoogachtend,

ns. de Blijvers-Concentratie,
A. F. J. de Bozario.

Mededelingen R.T.C.
Op Zondag 18 October j.I. hield de heer Clap-

roth, gedelegeerde van Indonesië Timoer ter
R.T.C., een causerie over de positie van de Indo-
Europeaan>-in het nieuwe bestel. Uiteraard werd
de meeste aandacht geschonken aan.het Staats-
burgerschap. Na de verklaring van het H.B. (zie
ook vorige V.P.) kon spr, weinig nieuws vertel-
len; hijfgaf zijn zienswijze omtrent dit vraag-
stuk, welke in algemene zin niet afweek van die
in de verklaring neergelegd.

Aangezien de tijd ontbrak voor debat, werd
eeu tweede gelegenheid geboden op Zondag 30
October, waarvan enige leden gebruik maakten.
Helaas werd de Spr. plotseling weer voor een
bespreking opgeroepen.

Woensdag 2 November hield de heer De Roza-
rio een causerie over de positie van de ambte-
naar, welke ook toegankelijk was voor niet-leden.
Velen maakten van de gelegenheid gebruik om
inlichtingen te vragen over: verschillende kwes-
ties, welke door spr. werden verstrekt, zji, aan-
gevuld door mededelingen van de heren Wet-
muth. Van Zuylen en Claproth.

N.o.m, hebben deze besprekingen verhelderend
gewerkt; op papier schijnt-olies redelijk 'te zijn
geregeld; afgewacht dient te worden1 hoe de toe-
passing zal plaats vinden. '

Arbeidsdcingelegenheden
De Regering van Indonesië hééft bij Besluit

van de H.V.K, d:d. 30' TSeptember 1949 (Staats--
blad no. 27S) nafier de rthaJHÏÏfefte van nqrtogs-
slachtoffert'geregeld. "••'•--•' • -- < • -

Art. 2. Indien een oorlogsslachtoffer blpkei^s
een' onherroepelijk -geworden' -reciïteïHjfc'-yonnls
dan wel krachtens een:l>esïisging-dér'Commissie
aanspraak heeft op 'bétaïülg dóor/ife werkgever
van een -uitkering; kracntens qe TÜJ^pi,1 dan- wel '
ojf 'ten -rehabititatie-uftkécfnH, doch tóerVan -géén
tStaifig'-fcan Brlangerir\qrityHugt dïït 'oorlogs'.
sï'acritoöer' -de -versdhujaigdë'-tiifteïingr'ibet 'even-
tueel verschuldigde verhpgingBJi'̂ n^e^osciïpékbs-
itü' .«^itó-skij ntet^affifmeiömg 'dèr:'naTpl-

. .
georiënteerd — werd deswege --, in Indonesië na-
dBr Aangeduid njet- „trefckérs-vafcbewegtag", an
itegensleBjKgiiinet de -Concentratie" van Blijvers-
Vakvenenigingeri in Indonesjë-'(,,iBlijvers4!<incen--
traüe.ca. .2Q.OQO 'leden .tellend), utelke voor meer
dan 95 °/o Hit blijvers vam Nederlandse, Indone-
sische en 'Chinese nationaliteit "bestaat, met „blrj-
vers" 'als Sé'sWuraerën. ' • • ' • " •'•' •"•: ••• '
• 'Dé „SBliJvers^qtoceh'tratie' is ter Ronde T.alsl

Conferentie • vèrtêgén*róot*gd ''dóór toaar Vattt?-
zitter, -de 'heer A,*;*, «e' Kozatfió, -tefeas VWr-
zitter van de Feèeratïé van ^«tevëreBlgingen v«h
Midaelbsre eri ''Hogere OvfirheMsdïenaren>-*n ïn-
aónesUë, 'als 'destóirtdige toégeveegd aan de'Me-
iJéTlarMse flelegi'Öè ter ftJT.C. • •' '- '

Hoewel hogerbedoelde overeenstemming ook
naar, -de imening -van- de Conc0r£tratfe -gedflszïins
iewedigeüa 4s'*e trehtfen, .ïal zij izeer zeker mét
«t 'cBtaStropteaJe Sevolseh leiden.' Integendeel.
Zajj zaT'woor-'de Overtieldsöienaren in Indonesië,
.Vtreküersi zowel -.fHg. .jjblijvers", aanvaaróftöai-
blijken te zijn, als voldaan wordt aan de veï-

.....

rige artikelen- a — =-«,- — , -----------------
-sctiriltófiïfc vfemielf töi i.de JSëcifetaTte'"viti-vStóBt
'voor" Financien' -moet richten ' '

.
a,'- -de grosse van het rechterlijk yönni^ -of -w
' ' - -

dé éxecütoirivfrÖSÖrig VSriftèr'feeyóègde rebli- ,
ter; • ' . •'•'•' '•••-" •>•'•>'> ':™ '•' ' : - - 5 : - ' '*' •--'••' •-•'•v'

b. is de werkgever met ypor de -Commissie ver-
schenen, dan behoort daarbij "tevens een be-
trekkelijke' veflslsfing van dB 'secrëtatta' dier,
commissie te' worden -.gesbegd; ' - • ': •'-."'

c. een verklaring van de werkgever met opgave
ïcan rde 4?or *hera$ 'genomen .jnaateegalen om
het hem tbek*nneii4e te yerïu^gan;. ' .

Hjst.sprïekf.-yanzelf, dat de Secretaris van Staat
voor -Financiën nadere inlichtingen van -het .oor-
logsslachtoffer zal kunnen inwinnen, hét afleg-
gen van een eed zal kunnen vorderen en- Dë-
paalde executieve maatregelen kan iflemAU.:

Zo nodig kan een nieuwe beslissing ' van de
Commissie worden- uKigtititëi «flSïsn'-itast -o

ü. orde én" rust, recht en veiligheid .moeten
hetnrsen in de' R.I.S.; ' ' : ' "

.2. de koloniale mentaliteit en de superioriteite-
waan'bij vëeli trekkers en blijvers moet ver-
dwijnen;

3. des sentimenten moeten in bedwang worden
gehouden; :

4. alleszins bekwame en intègre uitvoeders der
getroffen en nog te treffen -regelingen -en be-
palingen moeten aanwezig zijH;

Als men zich dan nog .terdege realiseert, dat
men zich te schikken heeft in de veranderde tijds^
omstandigheden en dat Nederland zo'min moge-
lijk — liefst helemaal niet! •—• dB'Knanciële con-
sequenties wenst te dragen, welke zouden kun-
nen voortspruiten uit de garairtievertdarüig 1949,
dan zal de toekomst er heel wat rooskleuriger
uitzien dan thans, bekelöen door de. met voor-
dacht door de trekkersgroeperingen zwartge-
kleurde. brilleglazen, de Overheidsdienaren in
Indonesië voorgehouden.

— o —
A, F. J. de Rozario,

Joh. v, Oldenbarneveltjaan 89,
's-Gravenhage.

Den Haag, 27 October 1949.
,Aan -u
het Alg. Ned.-Ind. Persbureau AWETA,

Parkstraat 32—34.
Den Haag,

Onderwerp: Rechtspositie Overheidspersoneel.
Bijlage: l (een).

Mijne Heren,
Naar aanleiding van dé in de Nederlandse Pers

verschenen artikelen met betrekking tot de be-
reikte overeenstemming ten aanzien van «de

'••«lijkt, «t ds werkgwwr ttn oiwesiWie het be-
dr^-Tlêéft^moetê» betrtlea, :«ls -geTOlg rvair-Wei-
•flto-g, -misléi(ffl!ttg-d»n-wel!«niiiiste*l onvotted^e

' 'fan zafeam" door. 'het wstegsslacn*-
oïfer,,fifteri kan aé.Oomimissië bMUssén,:«li*.deze
het bedrag moetterUgbetiilen.'-' > • ,-:•-::-:• -' n-'!

Storting van pensioenpremies en

Werkgever zowel als werknemer zijn thans
verplicht de door hém verschuldigde. bedragieii ~
als bovengenoemd te storten over .3e, perk>de.der
.J.apanse .bezetting en daarna, aolang de werjcne-
mer de arbeid niet heeft verricht 'in verband met
bijzondere omstandigheden. Deze verplichting
geldt zolang de betrekking heeft voortgeduurd,
doch uiterlijk tot l Januari 1949, aangezien vanaf
deze datum de rechtsverhouding tussen werk-
gever en -nemer geacht kan worden té zijn ge-
regeld.

Slot-Rehdbilitatïeuitkering
,De termijn voor behandeling van verzoeken

t,a.v. de slot-uitkering verloopt 24 Eebr. 1951.
Verzocht worott deze zo spoedig mogelijk in te

dienen bij de Vertegenwoordiger van de Commis-
sie voor Arbeidsaangelegenheden, Singel 4, fcr.
36, Deventer.

Men wachte lüet te Iwig met aan het ver/nek
te



Universiteit in Indonesië
Uit het jaarverslag van de Universiteit, op 8

September j,L door de president uitgebracht, moge
het volgende worden vermeld,

De drang naar hoger onderwijs neemt steeds
toe, terwijl na het herstellen van orde en rust de
toeloop nog groter afmetingen zal aannemen!

IQ tegenstelling, hiermede is het aantal krach-
ten, bekwaam en genegen om het ofiderwijs te
geven, onrustbarend klein.

„In de meest urgente behoefte aan technische
krachten kan grotendeels > worden voorzien door
opleiding van een groot aantal mensen met mid-
delbare vakopleiding", daarnaast dienen opleidin-
gen aanwezig te zijn voor academici van een hoog
opleidingsplan.

Gewaarschuwd wordt tegen verlaging van de
eisen.
Uitbouw.

In het verslagjaar werden volgende opleidingen
geopend :

Makassar, faculteit econom. wetenschap* 8 Oct.
1048.

Buitenzorg, faculteit landbouw en diergenees-
knde 30 November 1948.

Bandoeng, laboratorium anorg. en physische
chemie t.h.s. April 1940,

Bandoeng, pharmacie -biologie, geologie '49.
Leergang tot vorming van hoger personeel bij

de dienst der belastingen.
Studierichting Ne d. Taal en Letterkunde.
Onderzoek van talen en cultuur van Indonesië.

Gebrek aan personeel,
„Ondanks de belangrijke uitbreiding van de

docenten en assistentenstaf in dit jaar, bestaat
ook thans nog aan vrijwel alle faculteiten een
nijpend tekort aan personeel." \n deze toestand blijft aanhouden, zal dit

tot gevolg hebben, dat de faculteiten verlaagd
worden tot vakscholen?

„Het is ondanks allé daarvoor gedane moeite
niet gelukt in het afgelopen jaar dit tekort aan
academische krachten aan te vullen,"

Als oorzaken worden aangegeven :
1. het niet bereid zijn van Indon. krachten om

samen te werken;
2. onzekerheid omtrent de toekomstige status

van het hoger onderwijs;
3- het huisvestings-probleem;
4. drastische bezuiniging op de landsuitgaven.

Ook voor de studenten is het huisvestingspro-
bleem zeer moeilijk, hetwelk des te moeilijker
wordt door de grotere toeloop der studenten en
door de bezuiniging. .

In Bandoeng, Makassar en Buitenzorg is men
ondanks alle moeilijkheden er in geslaagd een
belangrijk deel der studenten in Internaten on-
der te brengen; .in Batavia bleek dif tot nog 'tóe
niet mogelijk. Dóór de voorgenomen bezuiniging
zal van bijbouwing van internaten, geen sprake
kunnen zijn,

De bestaande zullen in de eerste plaats voor'
huisvesting van studenten in dienstverband en
.voor beursstudenten worden bestemd, waardoor
vele van de thans in internaten wonende vrije
studenten de dupe zullen worden.

U/ÊRFT LEDEN.'
Het is plicht van ieder lid op deze wijze bti te

dragen tot groei van de Afdeling. *
Geef t naam en adres onmiddellijk door aan de

secretaris.

Fietsenstalling
De verantwoordelijkheid van het stallen van

fietsen vóór het Clubhuis, kan het bestuur niet
op zich nemen. De leden worden daarom ver-
zocht zo min mogelijk op de fiets te komen* Die-
genen, die dit toch wensen te doen, in verband
met slechte tramverbindingen, kunnen hun fiet-
sen stallen bij het West-End Theater. (Deze stal-
ling is geopend tot 12 uur n.m.).

Het Bestuur, -

Clubhuis
Thomsonplein 16, Tel. 320333.

Voorzitter: C. L. von Grumbkow, Acaciastr. 154.
Materiaalcomm,:- O. E. I. Versteegh, Elsstraat 75.
Interieur: Mej, F. H. Suermondt, Ten Hovestr. 13.
Dansleider; A. C. P. Tellings, Abefelstraat 38.
Causeriën: Mej. H. Wermuth, Thotnsoniaan 225.

Redactie ,l.B.-rapy.
A. A. de Wolff, Frankenslag 58, Tel. 553838.

Een nieuwe krachtcentrale
In het Weekoverzicht O.G, nr. 36 troffen we

efen artikel aan over een krachtcentrale bij Ton-
sea lama; het lijkt ons toe ook voor de lezers van
de V.P. van belang te zien dat niettegenstaande
de politieke strubbelingen de wederopbouw ge-
staag voortgang "vindt.
Ond Ned. project.

Het project dateert reeds van 1922, was echter
niet tot uitvoering gekomen.
Uitvoering door de Japanners.

Bij 'de inval der Japanners hadden deze het'
oog laten vallen op Aertembaga, een beschutte
plek en uitermate geschikt voor een oorlogshaven.
Voor de uitvoering hiervan had men meer energie

nodig dan de centrale in dé Minahassa kon op-
leveren; uitbreiding van de bestaande was, gelet
op de kwetsbaarheid, minder gewenst Getracht
werd zich onafhankelijk te maken door de bouw
van een nieuwe centrale met gebruikmaking van
de Kali Tondano, welke een sterk verval heeft
met watervallen en door een' meer van 50 km2

stroomt en dus als reservoir kon dienen.
Nederlandse uitvoering.

Toen in 1944 de geallieerde vliegtuigen zich
boven de Minahassa vertoonden, werd het werk
stopgezet. Na de oorlog werd de opzet door inge-
nieurs V.E. en Mijnwezen verbeterd, belangrijk
uitgebreid, rekening houdende met de bestaande
behoefte'en een mogelijke toename daarvan. Dit
laatste is juist nodig, n.L voor grotere industria-
lisatie, waardoor het werk rendabel zal kunnen
worden.

Aan het einde van dit jaar zal het werk gereed
zijn en is men tevens in staat een groot complex '
sawahs rondom het meer te bevloeien door het
water hiervan op te pompen naar een hoger ge-
legen reservoir, bovendien de Mapangatvlakte te
bevloeien met het water van de Tondano rivier.

De kosten van het gehele werk bedragen 2 mil-
Hen gulden.,

Ouderdomsvoorziening
De Secretaris der onlangs ingestelde Commis-

sie Ouderdomsvoorziening deelt mede, dat be-
langhebbenden hunne aanvragen of verzoek .om
inlichtingen dienen te richten tot hunne werkge-

, vers op 8 Maart 1942, hun pensioenfonds of
levensverzekeringsmaatschappij, welke de'geval-
len groepsgewijze in behandeling nemen.

De commissie is belast met de regeling van
schulden, die gedurende de Japanse bezetting zijn
ontstaan voor PARTICULIERE oorlogsslacht-
offers uit hoofde van verplichtingen t.b.v. hun
ouderdomsvoorziening.

Het Secretariaat van de Commissie is geves-
tigd in het Departement van Financiën, Water-
looplein, Batavia.

Uitkering ambtenaren en
nabestaanden

Van het Kantoor Rehabilitatie Indische Oor-
logsslachtoffers (R.I.O.) kregen we het bericht,
dat alle formulieren van degenen, die in '46 hier
te lande aankwamen en in aanmerking komen
van het R.I.O., de slotrehabilitatie-uitkering te
ontvangen, reeds zijn verzonden.

Zij, die ee.n dergelijk formulier nog niet heb-
ben ontvangen,.moeten zich daarvoor schriftelijk
melden onder opgave van adres (z.n. oude adres
vermelden) bij het Kantoor R.IiO., Minog, Van
Speyokstraat 37, Den Haag. . . . , .

Ten overvloede zij vernield, ̂ dat aan hen, die
na 1946 in Nederland arriveerden, nog GEEN
formulieren zijn verzonden; deze categorie dient
haar tijd af te wachten.

Contributieverhoging
De Afdeling' Bandoeng heeft op de jaarlijkse

algemene vergadering met algemene stemmen
besloten de contributie te verhogen tot ƒ 1.50
min. en de bijdrage aan het H.B. van 30 Vo tot
50 »/o van de betaalde contributie.

Door deze' beslissing heeft de afdeling uitvoe-
ring gegeven aan die van het Congres, terwijl
het voorts een bedrag Van ƒ 500.— aan het Cul-
tureel Fonds schonk.

Red. We verwijzen naar „De Voorpost"' van
, Juli, waarin het afdelingsbestuur mededeelt, dat

een bijdrage ^n ƒ 300,— ten behoeve van het
H.B. is afgedragen eti in 1950 deze aangelegen-
heid weer opnieuw onder de ogen zal worden
gezien.

BEGRAFENIS -'CREMATIE
Begrafenis-Ondern. „INGET MATI"

DIR,: JOHs, OUWEJAN
Onmiddellijk te ontbieden, Gerenommeerd adres
door I.E,V.-ers, ^Uenvege erkend. Billijke tarie^
ven ook voor verzekering,
Rouw- en Ontvangkamers Fred. Hendriklaan 7

Vraagt inlichtingen.

Nederland-Indonesië Centrale, Gr. Hertoginne-
laan 158, Den Haag, Tel. 398393. Te koop ge-
vraagd: Soemba, Endeh-, Flores- en andere In-
donesische weefsels, Indonesisch zilverwerh,
kaïns, sarongs, Bali-beeldhouwwerk enz. Na om-
schrijving met prijsopgave door het gehele land
te ontbieden.

Po verkoop van Uw Kuizen ïn Indïë

zijn

GIJSELMAN & STEUP
de Makelaars

Alle Inlichtingen verstrekt de corr. voor
Nederland:

S. W. SISTILHA, Wllhelminalaan lob
Soestdijk, Telefoon 2573 - K 2955

I.E.V. Jongeren Beweging.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR ;

Adviseur: de heer Vorst.
Voorzitter: J Janzen.
Vice-Voorzitter: F. de Kluiver-Andela.
Secretaresse'; Mej. T. van Resteren,
Ie Penningmeester: K. van Kleef,
2e Penningmeester: B, .Detiger,
Afd. Commissaris: P, Bakker van Vliet.

fVoorz. Toneel- en Clubhuiscomm.: F. van Soest.

• *' MEDEDELINGEN.
Materiaal, eigendom van de Jf.B., wordt in het

ALGEMEEN NIET uitgeleend. Verzoeken daar-
toe(zrjn nutteloos.

BALLOTAGE.
Nieuwe leden zullen gedurende een maand in

het Clubhuis worden voorgehangen. De insphrij-
ving gebeurt halfmaandelijks; de baüotage maan-
delijks. De balïotage-oommissie zal bestaan uit
het bestuur en de voorzitters van verschillende
commissies.

CONTRIBUTIE,
Inning van de contributie geschiedt op de laat-

ste clubavond van de maand en de eerste twee
clubavonden van de daaropvolgende maand, ter-
wijl op de Woensdagavond, die er tussen ligt, ook
gelegenheid bestaat,

TOEGANG TOT HET CLUBHUIS.
Leden hebben alleen toegang tot het Clubhuis,

op vertoon van hun lidmaatschapskaart.

SINT NICOLAAS.
3 December a.s. 2.30 uur nam. wordt in het:

Clubhuis SI Nicolaas gevierd voor kinderen van
I.E.V.-ers. ,

Voor, leden J .B. 8 uur nam.
Keeds thans worden voorbereidingen getrof-

fen om daarvan een onvergetelijke gebeurtenis
te maken.

, KERSTMIS.
26 December, 6 uur nam., vieririg van het.

Kerstfeest in het Clubhuis.

NIEUWJAAR.
l Januari 1950, 8 uur nam., Instuif.

I.E.V.-firs zijn hartelijk welkom om, zoals, ge-
bruikelijk, elkaar met de intrede van het nieuwe-
jaar geluk te wensen,

VERSLAG HOUTRUST-AVOND.
Op -10 September j.l. werd het 1-jarig bestaan

van de I.Ê.V.-J.B. officieel gevierd in de Kotonde-
.VEUI .de HoutrusMiallen. pe^za^l; iwas niefegeftwij•,
gevuld, hetgeen echter voor hét dansen gunstig'
was. ' •

De voorzitter, de heer Jaap Janzen, die deze-
avond tevens regisseur en acteur was, opende de
avond en richtte een welkomstwoord tot de aan-
wezigen, in het bijzonder tot de diverse bestuurs-
leden van het. I JE. V., van de V.J.B, uit Amster-
dam en yan de I.H.J. uit Haarlem,. die in grote
getale aanwezig waren.

Vervolgens werd in vldt tempo een historische
schets van het ontstaan en het leven van de J.B..
over het afgelopen verenigingsjaar opgevoerd..
Het geheel was te splitsen in 3'bedrijven :
Ie. Het ontstaan van de j.te, en de periode van. •

het bestuur, waarin veel symbolisch werd
voorgesteld (baby's in luiers e.d.).

2e. De verkiezing van het nieuwe bestuur en de
• werking van verschillende Commissies, die • •

er nogal eens tussen werden genomen en
3e. Flitsen van repetities tijdens en voor de uit-

voering van de grote „Manokwari-Revue",
bedoeld als actie voor en tot steun van de
kolonisatie op Nieuw-Guinea.

Ondanks de korte tijd van voorbereiding (n.l.
3 weken), het kleine toneel en de nog kleinere
kleed„ruimten", een klok die achteruit liep, en
meer van die hindernissen, was hét gebodene van
een dusdanig gehalte dat het zeer in de smaak
viel en er werd flink gelachen. („Dat was de be-
doeling", zei de regisseur laconiek, toen men het
hem kwam vertellen). . •

Hierna werd er gedanst tot 5 uur onder leiding,
van de heer Fréd van Soest, met muziek van de
versterkte band van de J.B.-leider de heer D.
v, d. Smitte.

Tussendoor werden enkele Hawaian-dansen ten
beste gegeven, die véél succes oogstten, mede
dank zij de goede afwerking. (Knap werk, Mevr.
v .d. Smitte), Een aardig intermezzo was het snel-
tekenen van Mej. P, Teensma, die 2 portretten
fabriceerde in een zeer korte tijd, een met de
rechter- en een met de, Underhand. De Ameri-
kaanse verkoop van de portretten bracht ƒ 60 op.

Na afloop van het feest was er nog een gezellig,
(lees geeuwerig) samenzijn in het Clubhuis met
zwarte koffie (geen melk Mister Büly) en veel.
tabak, waarna allen in de beste stemming huis-
waarts keerden. Jojo.

Gaat U terug naar Indië ?
Laat dan Uw verhuisgocd, breekbare waar etc.
vakkundig met of zonder bijlevering van mate--
riaal, door ons verpakken.

Fa. v. d. VELDE, Vienkade 30, Den Haag,
Telefoon 336736-115491.

Verzorging alle douanefarm. — Levering pakkistea..
Door het gehele land, zonder prijsverhoging.
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Onderwerp: Partijprogramma en statuten van de Indo-Nationale Partij
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht; betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

Hierbij wordt toegezonden een afschrift van het partig
programma en van de voorlopige statuten van de Indo-Natio-
nale Partij.

Het secretariaat van de afdeling 's-Gravenhage van
voornoemde partij is gevestigd Yan Heutszstraat 15.

Aan dit adres woont:
Hendrik 7AUJDE WAL, geboren te Koetaradja 13 Augustus

1922, voorheen controleur van het Binnenlands Bestuur in
Indonesië.

Op 2? October 1948 vestigde betrokkene zich te 's-Gra-
venhage, komende uit Indonesië.

In verband met het feit, dat voornoemde Partij sedert
korte tijd is opgericht,is er omtrent het ledental en de
,activiteit van de Partij vooralsnog niets gebleken, (einde)
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UTOO-NATIONALB PARTIJ

Uitgangspunt: het burgerschap der nationale eenheid.

Aan de vooravond van het tot stand komen der onafhankelijke en
souvereine Republiek der Verenigde Staten van Indonesië is het
meer dan ooit tijd ons nu openlijk en onomwonden uit te spreken
over onze houding jegens Land en Volk, opdat een ieder wete waar
wij politiek staan: hier in Indonesië of daar buiten.
Nimmer te voren drong zich de ernst van een politieke gebeurtenis
250 persoonlijk aan ons op; immers, de nieuwe rechtsorde eist van
ons een keuze, welke beslissend zal zijn voor eigen toekomst en
die van ons nageslacht.
Die keuae zal gaan tussen hetzij het vrijwillig vertrek uit eigen
land, hetzij het vreemdeling worden in Indone-siè* óf het deelnemen
en daardoor volkomen deelhebben aan een geheel nieuw te vormen
burgerschap met allen, die de staatkundige, sociale en economische
bouw van dit land nieuwe gestalte zullen geven.
De oprecht hartelijke aanvaarding van het laatste is de enige vorm,
waarin wij volle politieke medezeggenschap kunnen verkrijgen in
het toekomstige nationale staatsbestel.
Het is derhalve gebiedende noodzaak ons thans reeds in te stellen
op de mogelijkheden van dat Indonesisch Burgerschap, een burger-
schap, dat alle staatsgenoten samen bindt en oproept het land
hunner liefde naar kracht en vermogen te dienen, zo nodig te ver-
dedigen met inzet van eigen leven tegen elke aanranding zowel van
buiten als van binnen.

OORSPRONG m BESTAANSRECHT.

Aangezien velen van ons zich om verschillende redenen niet konden
en kunnen uitspreken over de accoord gaan met de politieke op-
vattingen van reeds bestaande organisaties, hebben wij overeen-
komstig de huidige tijdgeest een nieuwe partij opgericht als onder-
deel dei Nationale Beweging van Indonesië.
Op initiafief van de Indisch-Nederlandse Partij en de Indo Partij
"De Blijver" werd de "INDO-M IONALE PARTIJ" gevormd, een partij,
die de Indo-Buropeanen tezamen wil brengen op nationaal Indonesische
basis, omdat de Indonesische Staat uitgangspunt is van ons politiek
bestaan.
Alleen in de verwerkelijking van de in ons partij-program neerge-
legde leidende gedachten menen wij waarlijk het levensbelang van
onze groep als onafscheidelijk deel van d e toekomstige Indonesische
maatschappij besloten te zien.
Omdat wij weten, dat slechts op deze wijze onze cultuur door ons
en door ons nageslacht beleefd en ontwikkeld kan worden in harmonie
met het land, dat ons eigen land is en zal blijven!

KARAKTER: PARTIJ AIS OTEBGANBSORGMISATIE.

Feitelijke en staatsrechtelijke omstandigheden brengen noodwendig
met zich mede, dat zelfs die Indo's, welke het burgerschap van
de nieuwe statengemeenschap willen aanvaarden, voorlopig apart
georganiseerd moeten blijven.
Bij de Centrale Overheden bepleitten wij reeds meerdere malen de
spoedige instelling van het Indonesisch Burgerschap, dat de duide-
lijke scheiding tussen staatsgenoten en vreemdelingen zal aangeven.

-Zolang-
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2olang echter het bovenbedoelde burgerschap niet is ingesteld en zo-
lang voorts elke discriminatie tussen "autochthone Indonesiërs" en
burgers van andere landaard uit alle wettelijke bepalingen niet is
verdwenen, aal de'I.N.P. zeer tot haar leedwezen genoodzaakt zijn
als politieke partij van uitsluitend Indo-Europeanen op te treden»
Indien aan de door ons gesteld voorwaarde in principe is voldaan»
zal de tijd aangebroken zijn de partij te ontbinden en zullen andere
organisatievormen gevonden worden, welke uitdrukking geven aan ons
politieke streven.

PARTIJ-PROGRAM.

1. Be souvereine Republiek der Verenigde Staten van Indonesië', om-
vèttende het gehele territoir van Indonesië-ïïieuw Guinea derhalve
daarbij inbegrepen - zal een moderne rechtsstaat zijn op hechte
democratische basis, geheel aangepast aan het internationale ver-
keer en de internationale samenleving der hedendaagse grote natio-
nale staten.

2. In deze rechtsstaat dienen de fundamentele menselijke rechten en
vrijheden constituttioneel en feitelijk te worden erkend.

5* De nationaal rederale grondslag, om historische, geographische en
utiliteitsredenen aanvaard, dient zo veel mogelijk aan de centrale
organen uitvoerende en wetgevende bevoegdheden over te laten teneinde
staat en maatschappij de meest doelmatige structuur te verschaffen,
een economisch krachtige eenheid mogelijk te maken en het nationale
bestaan te handhaven en te ontwikkelen.

4» Voor de opbouw van een harmonische, nationale en weerbare samen-
leving zijn nodigï
a. een doelbewuste leiding der overheid in het sociale en economische

leven, zonder dat het gezonde particuliere initiatief verboden of
zelfs maar geremd mag worden;

b. het kweken van persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef voor de al-
gemene zaak;

c. het bevorderen van de spaarzin teneinde het vormen van belangrijk
nationaal kapitaal mogelijk te makenj

d. meer en volkomen aan Indonesië* aangepast onderwijs, zo snel moge-
lijke opheffing van het analphabetismej

e. intensieve kwalitatieve en kwantitatieve voorlichting betrefiende
levensopvatting en -wijze der onderscheidende volksgroepen;

f. algemene dienstplicht, opbouw van een sterke, aan de eisen des
tijds aangepaste weermacht.

5. In verband met de overbevolking in bepaalde delen van Indonesië1
en de heersende sociale en economische situatie is het nodig, dat
er nieuwe arbeidsterreinen worden ontgonnen teneinde werkeloosheid
en armoede en daardoor sociale en politieke onrust te voorkomen,
terwijl zodoende tevens het nationale inkomen in belangrijke mate
kan worden vermeerderd.
Men zou daarbij het oog kunnen laten vallen op Nieuw-G-uinea en
andere gebieden, die waarschijnlijk goede opnamemogel ijkheden be-
zitten voor vele duizenden staatsburgers. Een gescheiden kolonievor-
ming van bestaande groepen in eigen verband of milieu is daarbij
zeer wel mogelijk.

6. Het staatsgenootschap der V.S.I. vindt zijn uitdrukking in
slechts één nationalèteitsregeling, met name die van het Indonesi-
sisch Staatsburgerschap, een geheel nieuwe staatsrechtelijke figuur,
die de onderscheidene bevolkingsgroepen in staat stelt elkaar poli-
tiek, cultureel en sociaal-economisch te ontmoeten .

—3 —



7. Uitermate belangrijke rechten en plichten, zoals onder meer het
passief en actief kiesrecht, het recht om ambten te bekleden, het
recht op grondbezit, het recht op diplomatieke hulp en bijstand in
het buitenland, de niet-uitleverbaarheid aan vreemde mogendheden, de
verdedigingsplicht, zullen alle Indonesische burgers zonder discri-
minatie naar ras, landaard, afkomst, cultuur, geloof, rang of stand
ten deel vallen,

8. Bij de instelling van het Indonesisch burgerschap zal er rekening
mee moeten worden gehouden, dat:
a. alle staatsgenoten in principe gelijkwaardige rechten en plichten

hebben;
b. een ieder, die geen staatsgenoot is als vreemdeling wordt be-

schouwd}
c. een dubbel staatsburgerschap uitgesloten wordt;
d. er ook geen sprake aal aijn van een Unieburgerschap.

9. Wettelijk erkende minderheidsgroepen "voor staatsgenoten van
"Westerse" en "uitheems-Oosterse" oorsprong zullen niet worden ge-
creëerd, aangezien dit aal leiden tot zeer nadelige discriminatie
voor betrokkenen; voor zover nodig zullen zij op andere manieren
uit hoofde van bijzondere behoeften onderscheiden worden, evenals
dit ook het geval zal zijn met de onderscheiding van. "autocnthone"
groepen.

10. De V.S.I* zal er naar streven met Nederland een verbinding tot
stand te brengen, waarbij de twee landen voor beider welzijn vrij-
willig en oprecht de oude koloniaal-patriarchale verhouding omzet-
ten in loyaal vriendschappelijke betrekkingen door middel van de
verdragsrelatie ener Indonesison-Nederland3e Unie.

VOOELOPiaE STATUTEN

Artikel 1.
De Vereniging draagt da naam INDO-NATIONALE PARTIJ (l.N.P.) en is te
Batavia gevestigd.
2ij is op 7 Juli 1949 voor onbepaalde tijd opgericht met dien ver-
stande, dat over haar voortzetting in een speciaal daartoe bijeen-
geroepen Algemene Ledenvergadering wordt beslist binnen een maand
na het formeel tot stand komen van de Republiek der Verenigde Sta-
ten' van Indonesië.

Artikel 2.
De vereniging stelt zich tot doel de verwezenlijking van een partij
program, dat buiten deze Statuten afzonderlijk is vastgesteld voor
de eerste maal door het eerst optredende partijbestuur.
Dit doel zal slechts met wettige en moreel geoorloofde middelen na-
gestreefd worden.

Artikel 3.
De vereniging kent leden en donateurs.
Als lid kunnen personen van beiderlei kunne toetreden, die tenminste
de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, tevens de Nederlandse natio-
naliteit volgens de wet op het Nederlanderschap van 1892 bezitten en
in Indonesië zijn geboren, zo mede zij die, zonder hogerbedoeld Ne-
derlanderschap te bezitten, zich als zodanig beschouwen of beschouwd
worden.

Artikel 4.
Een ieder, die het verenigingsbelang voorstaat, kan als donateur
toetreden.

Artikel 5.
De normale minimum-contributie voor leden en donateurs bedraagt
f.1.— (één gulden) per maand.

-4-
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Artikel 6.
Door nat partijbestuur en de leden kunnen plaatselijke afdelingen
worden opgericht.

Artikel 7.
Het algemeen bestuur der vereniging, dat uit ten minste vijf leden
bestaat, wordt gevoerd door het Partijbestuur, dat voor de eerste
maal overeenkomstig onderlinge aanwijzing der oprichters voor de
tijd van ten hoogste twee maanden aal fungeren.
De Partij Voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in en buiten
rechten.
Bestuursleden mogen geen bestuurs- noch gewone lidmaatschappen be-
zitten van andere staatkundige organisaties.

Artikel 8.
Het partijbestuur brengt jaarlijks in de maand Juni aan de leden
verslag uit van het door hem gevoerde beleid en legt tevens rekening
en verantwoording af van zijn financieel beheer.

Artikel 9.
Deze statuten zijn vastgesteld door het eerst optredende Partijbe-
stuur. Het nog nader vast te stellen huishoudelijk reglement zal al
datgenen regelen, wat bij deze statuten niet geregeld wordt.

Artikel 10.
Binnen 2 maanden na de oprichting der Vereniging zal de leden de
gelegenheid worden geboden het partij-program, de statuten en het
huishoudelijk reglement nader vast te stellen.

Het PARTIJBESTUUR:

J.P.Snel

Oh.R. Ie Cotey

A.E. Schmidgall Tellings

I.C.J.H.Baumgarten

G.J.Claessen

V. Mr. E.J.Heyden

Mr. F.Werbata

A.M.Hermanus

I". .Ferdinandus

Tijdelijk adres Partijvoorzitter:
J.P.Snel Hotel Des Indes, Kaner 43
(lid Ronde Tafel Conferentie) 's-Gravenhage

tel. 115660

«
Secretariaat v.d. afdeling 'a-Gravenhage van de Indo-Nationale Partij
Van Heutszstraat 15, 's-Gravenhage.
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No.8383-*48

Onderwerp: Vergadering I,H«P«

DIENST GEHEIM.

Verslag van de openbare vergadering, gehouden door de
INDO-NATIONAIE-EAEIIJ (I.N.P» ) op Woensdag 21 December
1S49, te 20 uur, in een der kleine zalen van Krasnapolsky,
te Amsterdam.

Deze vergadering was aangekondigd in het Algemeen Handels-
blad en werd bijgewoond door 42 personen, waaronder "55
Indonesiërs, allen kennelijk uit de gegoede stand.
Zaalcapaoiteit 40 zitplaatsen.

In de zaal waren geen leuzen en/of spreuken aangebracht.
Er werd voor en tijdens de vergadering niet gecolporteerd.
Aan het slot van de vergadering werd een collecte gehou-
den ter dekking van de gemaakte onkosten.

ïe 20-15 aur werd deze vergadering geopend door een onbe-
kend persoon (Indonesiër). Deze sprak een welkomswoord
in het Maleis, hetwelk hij later vertaalde in het Nederlands

Hierna werd door een onbekend gebleven persoon gesproken
over het burgerschap der nationale eenheid.
Aan de vooravond van het tot stand komen der onafhanke-
lijke en souvereine Republiek der Terenigde Si&ten van
Indonesië, aldus spreker, is het meer dan ooit tijd ons
na openlijk en onomwonden uit te spreken over onze houding
jegens land en volk, opdat een ieder wete waar wij politiek
staan, hier in Indonesië of daar buiten.
Nimmer tevoten drong zich de ernst van een politieke ge-
beurtenis zo persoonlijk aan ons op. Immers de nieuwe
rechtsorde eist van ons een keuze, welke beslissend is
voor eigen toekomst en die van ons nageslacht. Die keuze
zal gaan tussen, hetzij het vrijwillig vertrek uit eigen
land, hetzij het vreemdeling worden in Indonesië, <5£ het
deelnemen en daardoor volkomen deelhebben aan een geheel
nieuw te vormen burgerschap met allen die de staatkundige,
sociale en economische bouw van dit land, nieuwe gestalte
zullen geven.
De oprecht hartelijke aanvaarding van het laatste is de
enige vorm waarin wij volle politieke medezeggenschap kun-
nen verkrijgen in het toekomstige nationale staatsbestel.
Het is derhalve gebiedende noodzaak ons thans reeds in te
stellen op de mogelijkheden van dat Indonesisch burgerschap,
een burgerschap dat alle staatsgenoten samen bindt en op-
roept het land hunner liefde met kracht en vermogen te
dienen, zonodig te verdedigen met inzet van eigen leven
tegen elke aanranding, zowel van buiten als van binnen.
Aangezien velen van ons zich, om verschillende redenen,
niet kunnen uitspreken over, of aecoiard gaan met de poli-
tieke opvattingen van reeds bestaande organisaties, hebben
wij overeenkomstig de huidige tijdgeest een nieuwe partij
opgericht als onderdeel der Nationale Beweging van

Indonesië.
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DIENSTGBHBIM Op initiatief van de Indisch-ïïederlandse Partij en de
Indo-Partij "De Blijver«, werd de INJDO-Wationale Partij
gevormd, een partij die de Indo-Earopeanen tezamen wil
brenggn op nationaal Indonesische basis, omdat de Indo-
nesische Staat uitgangspunt is van ons politiek bestaan.
Alleen in de verwerkelijking van de in ons partij-pro-
gram neergelegde leidende gedachten menen wij waarlijk
het levensbelang van onze groep als onafscheidelijk deel
van de toekomstige Indonesische maatschappij besloten
te zien.
Omdat wij weten dat slechts op deze wijze onze cultuur
door ons en door ons nageslacht beleefd en ontwikkeld
kan worden in harmonie met het land, dat ons eigen land
is en aal blijven.
feitelijke en staatsrechtelijke omstandigheden brengen
noodwendig met zich mede, dat zelfs die Indo's, welke
het burgerschap van de nieuwe staterlgemeenschap willen
aanvaarden, voorlopig apart georganiseerd moeten blijven.
Bij de Centrale Overheden bepleitten wij reeds meerdere
malen de spoedige instelling van het Indonesisch Burger-
schap, dat de duidelijke scheiding tussen staatsgenoten
en vreemdelingen zal aangeven. Zolang echter het boven-
bedoelde burgerschap niet is ingesteld en zolang voorts
elke discriminatie tussen "autochthone Indonesiërs" en
burgers van andere landaard uit alle wettelijke bepa-
lingen niet is verdwenen, zal de I.N.P. zeer tot haar
leedwezen genoodzaakt zijn als politieke partij van uit-
sluitend JDnd o-Europeanen op te treden.
Indien aan de door ons gestelde voorwaarde in principe
is voldaan, zal de tijd aangebroken zijn de partij te
ontbinden en zullen andere organisatievormen gevonden
worden, welke uitdrukking geven aan ons politiek streven.

Sprekende over het Partij-program zei spreker;
De souvereine Republiek der Verenigde Staten van Indonesië
omvattende het gehele territoir van Ind one s ie*, -_ Ju.e ug_.
JGrUinea derhalve daarbij inbe^repen-^_zal een moderne
reóntSSTSat zljft op hechte democratische basis, geheel
aangepast aan het internationale verkeer en de interna-
tionale samenleving der hedendaagse grote nationale
staten.
In deze rechtsstaat dienen de fundamentele menselijke
rechten en vrijheden constitutioneel en feitelijk te
worden erkend.
7oor de opbouw van een harmonische, nationale en weer-
bare samenleving zijn nodig:
a een doelbewuste leiding der overheid in het sociale

en economische leven, zonder dat het gezonde parti-
culiere initiatief verboden of zelfs maar geremd mag
wordenj

b het kweken van persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef
voor de algemene zaak;

c het bevorderen van de spaarzin teneinde het vormen
van belangrijk nationaal kapitaal mogelijk te maken;

d meer en volkomen aan Indonesië aangepast onderwijs, zo
snel mogelijke opheffing van het analphabetisme.
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e intensieve kwalitatieve en kwantitatieve voorlichting
betreffende levensopvatting en wijze der onderscheidene
volksgroepen;

f algemene dienstplicht, opbouw van een sterke, aan de
eisen des tijds aangepaste weerraacht.

Bij de instelling van het Indonesisch burgerschap zal er
rekening mee moeten worden gehouden, dat;
a Alle staatsgenoten in principe gelijkwaardige rechten

en plichten hebben;
b een ieder, die geen staatsgenoot is als vreemdeling

wordt beschouwd;
c een dubbel staatsburgerschap uitgesloten wordt;
d er ook geen sprake zal zijn van een Uniebondburgerschap.
Wettelijk erkende minderheidsgroepen voor staatsgenoten
van Westerse en Uitheems-Oosterse, oorsprong, zullen niet
worden gecreëerd, aangezien dit zal leiden tot zeer nade-
lige discriminatie voor de betrokkenen; voor zover nodig
zullen zij op andere manieren uit hoofde van bijzondere
behoeften onderscheiden worden, even/als dit ook het geval
zal zijn met de onderscheiding van "autochthone" groepen.
De Y.S.I. zal er naar moeten streven met Nederland een

j verbinding tot stand te brengen, waarbij de twee landen
i voor beider welzijn, vrijwillig en oprecht de oude kolo-
! niaal-patriarohale verhouding omzetten in loyaal vriend-
1 schappelijke betrekkingen, doormiddel van de verdrags-
relatie ener Indonesisch-Nederlandse Unie.

Hierna werden enige gestelde vragen, betreffende de ver-
krijging van het staatsburgerschap van Indonesië, de cul-
turele samenwerking tussen Indonesië en Nederland, de po-
sitie van de ambtenaren na de souvereiniteitsoverdracht e. d,
door de spreker beantwoord.
Het lag aanvankelijk in de bedoeling om op deze vergadering
nog een onderwerp te behandelen, betreffende Hieuw/Guinea.
Om des tijds wille werd hiervan afgezien en dit uitge-
steld tot een andere bijeenkomst, die nog nader zou worden
bekend gemaakt.
Aan het slot van de bijeenkomst werd nog medegedeeld dat
op 27 December 1949, des middags 2 uur, ter gelegenheid
van de Souvereiniteits-overdracht, een bijeenkomst zal wor-
den gehouden te 's-Gravenhage, vermoedelijk in café "Den
Hout". Dit laatste adres kon nog niet als juist worden
opgegeven, hierover zou nog worden gecorrespondeerd.
Na nog een opwekking om zich aan te sluiten bij de I.N.P.
en deze financieel zoveel mogelijk te steunen, werd deze
vergadering te 23 uur gesloten.

opmerking.
Bezoekers en sprekers waren correct en rustig. Beledigende
termen werden niet gebezigd.

B5
ïevens verzonden aan: B.M. As d. HC.Asd.
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Verbinding: 30.

No. 889* Datum: 18 December 1949.

Onderworp: Betr.: Indo-Nationale Partij.

O

Datum van ontvangst bericht: No. 71350, cld.. 20 October

Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar.

Waardering berichtgever: Betrouwbaar.

Tevens bericht gezonden aan: - - - .

Medewerkende instanties: - - - .

Ondernomen actie: - - - .

G-erard Adolf IOTH, geboren te Batavia (Ind.), 18 October
109̂ 9, woBflKZiiiB te Zandvoort, Kostverlorenstraat 73. G. A.
Loth werd op 21 April 1949 in het bevolkingsregmster der
gemeente Zandvoort ingeschreven, komende uit Indonesië".
Het is tot op heden niet kunnen blijken, dat hij met in
deze gemeente wonende Indonesiërs omgang heeft. Er bestaat
een gegrond vermoeden, dat hij met Indonesiërs in contact
staat, die elders woonachtig zijn. De identiteit van deze ;
,personen is tot dusverre niet kunnen blijken. \. A. Loth keert vermoedelijk.in Maart 1950 naar Indonesië:

terug, om aldaar wederom als procuratiehouder werkzaam te
zijn. :

"einde". ;



MIHI3T1RIK VAN r-rivrfCPlP'
UKK1SLASDSI 1SAE1H \1

MIKI3T1RIB VAN r - T ï r f F C N T"0raveDha«e» 20 OCtofcer 1949

Ho. J 3.71350
Bijl.: Ö£ne DISN3TGEHEIM

Betr.: Indo-Nationale Partij.

Met verwijzing naar de laatste alinea van UW geheim
rapport van 7 Ootober j.l.t ao.881, handelend® oyer de in
hcïotdö dezes genoemd© organisatie, mo^ ik U verzoekea wel
bedelct te willen doen nagaan met welke Ia4on0si6rs Cr,A.,
eventueel in contact kiwt ec iaij terzake in te lichten.

HST HOOK) VAH Dl DIMSÏ ƒ"
HasienB deze,

Aan de Heer J.G.Grebbeadaci.
Oorpsohef van Politie,
te
Z A N D V O Q B T . J



VERTROUWELIJK.

Betreft: J.R. van GEUNS.

Vo!gno.

"T7D7
16 DEC. 1949

In aansluiting op dezerzijds schrijven No. 1579 Z, d.d.

24 October 1949., zulks naar aanleiding van Uw schrijven No.

\, d.d. 14 October 1949, wqrdt nader gerapporteerd.

Bekend is geworden, dat Jean Rehé van GEUNS, geboren te

's-Gravenhage, 6 Maart 1924, Wonende te Leiden, Breestraat 121A,

in de afgelopen oorlog door de Duitsers is gevangen genomen. Hij

vertoefde toen in Noorwegen. Om welke reden hij werd gearres-

teerd en wat hij in Noorgwegen deed, is niet bekend. In het

gevangenenkamp (Noorwegen) waren ook Russen gedetineerd. Na

Ide bevrijding is J.R. van GEUNS met 2 van hen meegegaan naar

iRusland. Hij zou toen inderdaad de steden MOSKOU en LENINGRAD

"hebben bezocht.

Volgens verkregen inlichtingen is J.R. van GEUNS niet

communistisch georiënteerd. Hij is Rooms katholiek en wordt

op politiek terrein volkomen betrouwbaar geacht.

Leiden, 14 December 1949.



VERTROUWELIJK

Verbinding: Ho.12

Doss.20|?/6

Onderwerp: J.J.N.v.GEUETS

Datum ontvangst bericht: 17 November 1949

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instantie:

Ondernomen actie:

21 NO"

B.O.S. van 11 November 1949
IJo.72489 M.v.B.2.

ITaar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt mede-

gedeeld, dat volgens een persoon, die met de situatie goed

op de hoogte is, VAN GBUÏJS bedoeld in dezerzijds schrijven

Doss.205/6 d.d. 21 September 1949 identiek is aan:

Johannes Rudolphus VAN GEÜNS, geboren te Satavia 16

Februari 1929, wonende Oude Rijn 43 a te Leiden.

In de wandeling wordt hij "Puck" genoemd.

Op 28 Juli 1939 kwam hij uit Indonesië in Nederland.

Gezien zijn jeugdige leeftijd zullen zijn beweringen, dat

hij tijdens de oorlog als partisaan in Noorwegen en Lenin-

grad is geweest wel op fantasie berusten. Hij beweert o.a.

ook met het Dasaad Concern in verbinding te .staan, hetgeen

eaerzijds zeer wordt betwijfeld, (einde)



MIHIST1RIS TAH
ZAKEN

»O.:B. 72489
Bijl.: Gene
VIII. TZ.4.
Betr.; J.J.N.v.Geuns

;r\-A 3 's-Gravenhage, 11 November 1949

VBRTROUTOBIIJK

verwijzing naa,-r uw brief van 21 September 1949 Doss.
205/6 moge ik ü berichten, dat blijkens een te gelden ingesteld
onderzoek geen J.J,N.van Geuns bij de Rijksuniversiteit aldaar
staat ingeschreven. Wel staan als student ingeschreven Johaanes
Rydolphua van Geuns. geb. 16-2-1929 te Batavia, wonende Oude
Wijn 4Ja te Leiden en Jean Rene van Geuns, geb. 6-3-19S4 te
fs-Grav«ahag©t wonende Breestraat 121a te geiden.

Betreffende deze beide personen i» te Leiden niets ten
nadele kunnen blijken.

Ik moge ü verzoeken mij - zo mogelijk - wel enige nadere
gegevens omtrent de in uw boven aangehaald schrijven genoemde ,
J,J.H.van Gèuns te willen doen toekomen.

HET H002D VAJï Dl
Namens deze,

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie,
te
*a*G p A V B N H A G 1.

J.G.Crabbendam,



Ond. J.J.N. van GBUNS. /^ w,̂  h ƒ I.D.„1$.79, Z

/ (g) W ;/ot:
l 260CT.1949

Naiar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 14J2cjtoJaer 1949*
No.70247, inzake J..J.N. van GBUNS wordt ,gerapèorje«(r,d^^dai l
noch in de Bevolkingsregisters, noch in de °*TJ™„ ™" *& °
de Rijks Universiteit te Leiden, e.en zekere J.V.N, van GBUNS
staat ingeschreven of heeft ingeschreven gestaan.

In de administratie van de Bevolking en de Universiteit-
te Leiden staan wel ingeschreven:
J.R. van GBÜNS, geboren te-Bataviaqi 16 Februari 1929 en
J.E. van GBUNS, geboren te s-Gravenhage, 6 Maart 1924.

Omtrent de twee laatstgenoemden volgen onderstaand de
volledige personalia en verdere beschikbare gegevens.

Johannes Rydolphus van GBUNS, geboren te Batavia, 16 Pebru-
ard 1929, student, wonende te Ledden, Oude Rijn 43a.

Hij is ongehuwd, bezit de Nederlandse nationaliteit en
behoort niet tot enig kerkgenootschap. Zijn in- en afschrij-
vingen staan als volgt beschreven:
28-7-39 s-Gravenhage komende uit Batavia,

12-10-39 Voorst komende uit s-Gravenhage,
11-10-48 Leiden komende uit Voorst,

Aan de Rijks Universiteit .te. Leiden stond hij, in de fa-
culteit Wis- en Natuurkunde, ingeschreven voor het cursusjaar
1948-49. Hij is in het beait van het einddiploma Gymnasium B,
dat hij in 1948 te Zutphen behaalde.

2» Jean Rene' van GBUNS, ge-Jaoren te s-Gravenhage, 6 Maart 1924,
student, wonende te Leiden, Breestraat 121a. Hij is ongehuwd,
bezit de Nederlandse nationaliteit en behoort tot de BjJKo
kerk. Zijn in- en afschrijvingen staan als volgt beschreven:

23-9-38 Nijmegen komende uit Gheribon,
5-11-46 Leiden komende uit Nijmegen.

Aan de Rijks Universiteit te Leiden stond hij, in de fa-
culteitaoa Rechten en Letteren, ingeschreven voor de cursus-

. jaren 1946-47, 1947-48 en 1948-49. Op 17 December 1948 deed
r-v hij. met goed gevolg candidaats-examen Indisch recht. Hij is

v in het bezit van het einddiploma H.B.S. A, dat hij in 1946
te Nijmegen behaalde.

Omtrent hen is niets ten nadele bekend. Hun mamen komen
in de Politie-administratie te Leiden niet voor.

Dezerzijds is niet bekend of een van hen tijdens de oor-
log in Moskou en Leningrad is geweest.

Leiden, 24 üctober 1949^



MINISTERIE VAN
BIKHENLANDSS ZAKEN

Ond;: J.J.N.v.GEüBS.

Ro.ï B 70347 IIIS/h b

's-Cïravenhage. 14 October 1940 ,

VERTROUWELIJK

n.a.v schr. van 's-lravenhafe 70247 z. Go

Hiermede moge ik U verzoeken mij in' kennis te willen doen
stellen met de personalia, politieke antecedenten en huidige ac-
tiviteit, alsmede met verder van belang zijnde gegevens betreffende
J«J«ff , van OOTN3» atudent in de Indologle te Leiden»

Ife zal het op prijs stellen daarbij tevens te mogen vernemen
in welke gemeenten hij vóór zijn vestiging te Leiden woonachtig
is geweest.

Volgens verkregen inlichtingen zou betrokkene communistisch
georiënteerd zijn en tijdens de oorlog in Moskou en Leningrad
zijn geweest» '

Het Hoofd van de Dienst
y namens deze:

J.G.CrabbendaKi.

De Heer Commissaris va» Politie
te
LBIPEH



80 Gotober 49

B. 71350

VIII.. TZ.S .
twee . x£rfry:X& l H l l

Indo-Hetionale Partij
(P&rtai Indo--Nasional)

l "" III ̂ ••̂ ^ ^ , ,,, H'll" rBliialu,,^

.̂

^ Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan t© bieden een. oopie
van "Set partij programma en van de voorlopige statuten van de in hoofde
dezes genoemde organisatie van. Indo-Europeanen.

Mede voeg ik hiernevens een oopie van "Beschouwingen Inzake het •>
al dan niet aannemen van het Indones Is^ïvStaataburgerschap". Dit a tuk
Is van de haad van G.A.Loth, geboren te Batavla, 18 ootober 1899, thans
verblijvende Kostverlorenstraat 75 te Zandvoort, die in nauw oontaot
staat met J.P.Snel, tijdelijk voorzitter van de Indö«Nationale partij.

Naar verluidt zoekt G.A.Loth oontaot met in Nederland verblijven*
de Indonesiërs»

HET HOOFD VAN DE BI1K3T,
AAK*
Z. de Minister President,
Z.S.de Mlniater van Binnenlandse 2aken, /;
Z.S.de Minister van Buitenlandse Zaken, ^ <L
Z,T?«d» Minister van Overzeese Gebiedsdelen,
te Mr.L.Sinthoven.

1 A Y B M H A G E .



G E H E I Iff,

Volgno.

100CT.1949

ACD/

Verbinding:
No. 881

30

Datum: 7 October 1949.
Onderwerp: Partij-programma en voorlopige statuten van de

Indo Nationale Partij (Partai Indo-Nasional).

Datum van ontvangstbericht t

Betrouwbaarheid berichtgever:

Waardering berichtgever:

Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanties:

Ondernomen actie:

Te Zandvoort heeft zich aan het adres :Eostverlorenstraat 73 op
• „21 April 1949, komende van Indonesië gevestigd : ,

(IJL y*G E R A R D A D O L- F L O T H, geboren te Batavia 18 October
* 1099, vanberoep onbekend. Hij is Indisch Protestant en gehuwd

.et ALIGE JAGOBA HELENE KErPENIERS. Voordien was hij gehuwd met een
zuster van zijn tegenwoordige echtgenote, welk huwelijk door echt-
scheiding werd ontbonden. Zijn echtgenote, heeft een kind (geboren
13 Februari 1932) dat de naam der moeder draagt.
LOTH zegt in nauw contact te staan met de tijdelijk partij-voorzit-
ter J.P.SNEL,lid der Ronde Tafel Conferentie (zie bijlage I ).
Bijgaand gelieve U aan te treffen een afschrift van het partij-
programma en de voorlopige statuten van de Partai'Indo-Nasional.
Voorts gelieve U tevens aan te treffen een afschrift van de
"Beschouwingen inzake het al dan niet aannemen van het Indonesich
staatsburgerschap",(vide bijlage II), welke beschouwingen, volgens
verklaring van evengenoemde G.A.LOTH, van hemzelf afkomstig zijn.
•LOTH zoekt contact met in Nederland verblijvende Indonesiërs..
ïn verband hiermede wordt verzo'cht te "mogen"~verhëmen of het wense-
lijk is de gedragingen van meergenoemde LOTH te observeren. •

einde.
l

t-
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IBTDO - NATIONALE PARTIJ
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PARTIJ PROGRAMMA EIT

VOORLOPIGE STATUTSU
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IWDO-HATIONALE PARTIJ

Uitgangspunt: het burgerschap der nationale eenheid.

Aan de vooravond van het tot stand komen der onafhankelijke en sou-
vereine Republiek der Verenigde Staten van Indonesië is het meer dan
ooit de tijd ons nu openlijk en onomwonden uit te spreken over onze ,
houding jegens Land en ^Tolk, opdat een ieder wete waar wij politiek ,
staan: hier in Indonesië of daar buiten.
Nimmer te voren drong zich de ernst van een politieke gebeurtenis zo
persoonlijk aan ons op; immers, de nieuwe rechtsorde eist van ons een
keuze, welke beslissenatzal zijn voor eigen toekomst en die van ons
nageslacht.
Die keuze zal gaan tussen hetzij het vrijwillig vertrek uit eigen land,
hetzij het vreemdeling worden in Indonesië of het deelnemen en daar-
door volkomen deel hebben aan een geheel nieuw te vormen burgerschap
met allen, die de staatkundige, sociale en economische bouw van dit
land nieuwe gestalte zullen geven.
De oprecht hartelijke aanvaarding van het laatste is de enige vorm, !
waarin wij volle politieke medezeggenschap kunnen verkrijgen in het
toekomstige nationale staatsbestel.
Het is derhalve gebiedende noodzaak ons thans reeds in te stellen op
de mogelijkheden van dat Indonesisch Burgerschap, een burgerschap,
dat alle staatsgenoten samen bindt en oproept het land hunner liefde
naar kracht en vermogen te dienen, zo nodig te verdedigen met inzet
van eigen leven tegen elke aanranding zowel van buiten als van binnen.

OORSPRQN& EK BESTAANSRECHT.

Aangezien velen van ons om verschillende redenen niet konden en gxinnen
uitspreken over of accoord gaan'met de politieke opvattingen van reeds
bestaande organisaties, hebben wij overeenkomstig de huidige tijdgeest
een nieuwe partij opgericht als onderdeel der Nationale Beweging van
Indonesië.
Op initiatief van de Indisch-Nederlandse Partij en de Indo Partij "De
Blijver" werd de "INDO-NATIONALE PARTIJ» gevormd, een partij, die de i
Indo-Europeanen tezamen wil brengen op nationaal Indonesische baeie,
omdat de Indonesische Staat uitgangspunt is van ons politiek bestaan.
Alleen in de verwerkelijking van de in ons partij-program neergelegde
leidende gedachten menen wij waarlijk het levensbelang van onze groep
als onafscheidelijk deel van de toekomstige Indonesische maatschappij
besloten te zien.
Omdat wij weten, dat slechts op deze wijze onze cultuur door ons en
door ons nageslacht beleefd en ontwikkeld kan worden in harmonie met
het land, dat ons eigen is en zal blijven!

KARAKTER: PARTIJ ALS OVSRGAN0SORGANISATIE.

Feitelijke en staatsrechtelijke omstandigheden brengen noodwendig met
zich mede, dat zelfA de Indo's, welke het burgerschap van de nieuwe
statengemeenschap willen aanvaarden, voorlopig apart georganiseerd
moeten blijven.
Bij de Centrale Overheden bepleitten wij reeds meerdere malen de spoe-
dige instelling van het Indonesisch Burgerschap, dat de duidelijke
scheiding tfcssen staatsgenoten en vreemdelingen zal aangeven.

golang
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Zolang echter het bovenbedoelde burgerschap niet is ingesteld^ en
zolang voorts elke discriminatie tussen "autochthone Indonesiërs"
en burgers van alle landaard uit alle wettelijke bepalingen niet is
verdwenen, zal de I.N.P. zeer tot haar leedwezen genoodzaakt zijn
als politieke partij van uitsluitend Indo-Europeanen op te treden.
Indien aan de door gestelde voorwaarde in principe is voldaan zal
de tijd ae.ngebroken zijn de partij te ontbinden en zullen andere
organisatievormen gevonden worden, welke uitdrukking geven aan ons
politieke streven.

PARTIJ-PROGRAM.

1. De Souvereine Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, om-
vattende het gehele territoir van I ndonesi e-Hieuw Guinea derhalve
daarbij inbegrepen- zal een moderne rechtsstaat zijn op hechte
democratische basis, geheel aangepast aan het internationale verkeer
en de internationale samenleving der hedendaagse grote nationale
staten.

2. In deze rechtsstaat dienen de fundamentele menöelijke rechten en
vrijheden constitutioneel en feitelijk worden erkend.

3- De nationale federale grondslag, om historische, geographieche en
utiliteitsredenen aanvaard, dient zo veel mogelijk a&n de centrale
organen uitvoerende en wetgevende bevoegdheden over te laten teneinde
staat en maatschappij de meest doelmatige structuur te verschaffen,
een economische krachtige eenheid mogelijk te maken en het nationale
bestaan te handhaven en te ontwikkelen.

*!•. Voor de opbouw van een harmonische, nationale en weerbare samejale-
ving ai j n nodig:
a. een doelbewuste leiding der overheid in het sociale en economische

Ifven, zonder dat het gezonde particuliere initiatief verboden of
zelfs maar geremd mag worden;

b. het kweken van persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef voor de al-
gemene zaak;

c. het bevorderen van de spaarzin teneinde het vormen van belangrijk
nationaal kapitaal mogelijk te maken;

d. meer en volkomen aan Indonesië aangepast onderwijs, zo snel moge-
lijke opheffing van het analphabetisme;

e. intensieve kwalitatieve en kwantitatieve voorlichting betreffende
levensopvatting en-wijze der onderscheidene volksgroepen;

f. algemene dienstplicht, opbouw van een sterke, aan de eisen des
tij ds aangepaste weermacht.

5- In «terband met de overbevolking in bepaalde dien van Indonesië
en de heersende sociale en economische situatie is het nodig, dat er
nieuwe arb ei ds terreinen worden ontgonnen teneinde werkeloosheid en
armoede en daardoor sociale en politieke onrust te voorkomen, terwijl
zodoende tevens het nationale inkomen in belangrijke mate kan worden
vermeerderd.
Men zou daarbij het oog kunnen laten vallen op Hieuw-Guinea en andere
gebieden, die waarschijnlijk goede opnameraogelijkheden bezitten voor
vele duizenden staatsburgers. Een gescheiden kolonievormfcng van be-
staande groepen in eigen verband of milieu is daarbij zeer wel mogelijü

Het staatsgenootschap der V.S.I. vindt zijn uitdrukking in slechts
een nationaliteitsregeling, met name die van het Indonesisch Staats-
burgerschap, een geh«el nieuwe staatsrechtelijke figuur, die de onder-
scheidene bevolkingsgroepen in staat stelt elkaar politiek, cultureel
en sociaal-economisch te ontmoeten.

g. Uitermate



7« Uitermate belangrijke rechten en plichten, zoals onder meer het
passief en actief kiesrecht, het recht om ambten te bekleden, het
recht op grondbezit, hét recht op diplomatieke hulp en bijstand in
het buitenland, de niet-ui tleverbaarheid aan vreemde mogendheden,
de verdedigingsplicht, zullen alle Indonesische burgers zonder dis-
criminatie naar ras, landaard, afkomst, cultuui, geloof, rang of
stand ten deel vallen. -

8. Bij de instelling van het Indonesisch burgerschap zal er rekening
mee moeten worden gehouden, dat;
a. alle staatsgenoten in principe gelijkwaardige rechten en plichten

hebben;
b. een ieder, die geen.staatsgenoot is als vreemdeling wordt be-

schouwd;
c. een dubbel staatsburgerschap uitgesloten wordt;
d. er ook geen sprake zal zijn van een ünieburgerschap.

9. Wettelijk erkende minderheidsgroepen "voor staatsgenoten van
"Westerse" en "uitheems-Oosterse" oorsprong zullen niet worden
gecreëerd, aangezien dit zal leiden tot zeer nadelige discriminatie
voor betrokkenen; voor zover nodig zullen zij op andere manieren
uit hoofde van bijzondere behoeften onderscheiden worden,evenals dit
ook het geval zal zijn met de onderscheiding van "autochthone"
groepen.

10. De V.S.I. zal ernaar streven met Nederland een verbinding tot
stand te brengen, waarbij de twee landen voor beider welzijn vrij-
willig en opïecht de oude koloniaal-patriarchale verhouding omzetten
in loyaal vriendschappelijke betrekkingen door middel van de ver-
dragsrelatie ener Indonesisch-Nederlandse Unie.

VOORLOPIGE STATUTEN.

Artikel 1.

De Vereniging draagt de naam: INDO-NATIONALE PARTIJ (I .N.P.) en is
te Batavia gevestigd.
Zij is op 7 Juli 19 -̂9 voor onbepaalde tijd opgericht met dien ver-
stande, dat over haar voortzetting in een speciaal daartoe bijeen-
geroepen Algemene Ledenvergadering wordt beslist binnen een maand na
het formeel tot stand komen van de Republiek der Verenigde Jfcfcaten
van Indonesië. ' . -

Artikel 2.

De vereniging stelt zich tot doel de verwezenlijking van een partij-
program, dat buiten deze S-tatuten afzonderlijk is vastgesteld voor
de eerste maal door het eerst optredende partijbestuur.
Dit doel «al slechts met wettige en moreel geoorloofde middelen
nagestreefd worden.

Artikel 3.

De vereniging kent leden en donateurs.
Als lid kunnen personen van beiderlei kunne toetreden, die tenminste
de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, teven» de Nederlandse natio-
nalitteit volgens de Wet op het Nederlanderschap van 1892 bezitten
en in Indonesië zijn geboren, zomede zij die, zonder hogerbedöeld
Nederlanderschap te bezitten, zich als zodanig beschouwen of be-
schouwd worden.

Artikel 4. ' • . • • . ,^ . •
Een ieder die het verenigingsbelang voorstaat, kan als donateur

toetreden*



toetreden.

Artikel 5.

De noiraal,^ minimum-contributie voor leden en donateurs bedraagt^
f. 1.- (een gulden) per maand.

Artikel 6. • ' ,

Door het partijbestuur en de leden kunnen plaatselijke afdelingen
worden opgericht.

f

Artikel 7.

Het algemeen bestuur der hereniging, dat uit tenminste vijf leden
bestaat, wordt gevoerd door het Partijbestuur, dat voor de eerste
maal overeenkomstig onderlinge aanwijzing der oprichters voor de t",;
tijd van ten hoogste twee maanden zal fungeren.
De Partij Voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in en buiten
•rechten. .
Bestuursleden mogen geen bestuurs- noch gewone- lidmaatschappen
bezitten van andere staatkundige organisaties.

Artikel 8.

Het partijbestuur brengt jaarlijks in de maand Juni aan de leden
verslag uit van het door hem gevoerde beleid en legt tevens, rekening
en verantwoording af van zijn financieel beheer.

Artikel 9.

Deze statuten zijn vastgesteld door het eerst optredende Partijte-
stuur. Het nog nader vast te stellen huishoudelijk reglement zal
al datgene regelen, wat bij deze statuten niet geregeld wordt.

Artikel 10. ,

Binnen 2 maanden na de oprichting der Vereniging zal de leden de
gelegenheid worden geboden het partij-program, de statuten en het
huishoudelijk reglement nadeï vast te stellen.

Het PARTIJBESTUUR:

J.p.Snel
A.M.Hermanus

Oh.R. ie Cotey ;
P.Ferdinandus,

A.E. Schmidgall Tellings

L. C. J.H.Baumgarten

G-.J.Claessen
,' • .

Mr. R.J.Heyden

Mr. F. ferbata

Tijdelijk adres Partijvoorzitter; „ . - . „ _ . _ .„.J.P.Snel J Hotel des Indes, Kamer 140
(lid Ronde Tafel Conferentie) l8, tel.



BESCHOUWINGEN IS3AKE HST AL DAK RIST
7AN BB? INDONESISCH STAATSBUROER30HAP.

Wanneer door het aannemen ven dit burgerschap, men ten yelld
dezelfde rechten aal krijgen als da Indonesiërs nl. poll tl eke med»-
iefgenaöhap in het nationaal staatsbestel, aldus vanzelfsprekend ook
hei passief «n actief kieareohtj het reoht om ambten t* bekleden,
het recht op grondbeait, liet reoht van hulp «n bl^atand «owel In als
bulten Indonesië , de beeoheïffling van 4* Indonesisch a werknemer»
o.q. dl o van de Indonesische staatsburger» door de ia het leren te
roepen sooiale verplichtingen van do werkgever», dan lal men geen
Vreemdeling* gijn in het land «aar men geboren en getogen i».

Öe Indo's hebben nooit een bepaalde nationaliteit gehad, lijn
terzake altijd tussen alle landaarden "zwervende** geweest. Qqe4
beschouwd waren wij 4ooy all* eeuwen heen niet andere 4an Sederland-
•e onderdanen, lat dfr-fr dus ba tref t versohillenwij net de "autochtone
bevolking alleen door de aanduiding "tfederlmudae Onderdaan -Hede*-
lande»* en "Vaderlandse Onderdaan-Indonesiër". Wij zullen alsdan
eindaliik een bepaalde Hationallteit krijgen Daar teraake sleoht* «
sprake Is van een hl s tori a oh proces en niet yan een moedwillig af-
scheid, is elk verwijt aam het adres van de Indo absoluut onredelijk

Hoe: zullen d* befltaanswofelijkhöden in Indonesië worden voor de
Indonesische StaatsburgerT

Daar de meeste vitale bedrijven genationaliseerd au Hen worden,
Kullen voor bet vervullen van betrekkingen in die bedrijven aan de
IndoneeiSro (Indonesische Staatsburgers; de voorkeur gegeven worden.
&it zal ook bij 4e andere staatsbedrijven (kantoren-instanties en*.)
geschieden. Slechts in bet uiterste geval *al een Nederlander
(vreeadeling) aangenomen werden en dan wellicht als adviseur.

Aan 4e particuliere bedrijven aal w- 1- eveneens ala eis gesteld
worden, dat het grootst* peroentage van het peruonaal moet bestaan
uit Indoneelëre (Indoneaisohe Staatsburgers) aotel in de lagere als
in de hogere rangen. '

Thans reeds heeft de a. B. Indonesische Regering uitgelaten £*%
het ook haar wet» ie dat In de Direotiee, die strake in Indonesië
gevestigd Boeten ai j n, Indomeelëre (Indonasisohe StaatsbnrgeW op-
genomen wordënTVergeet niet dat sich etraks meerdere bedrijven en
Industrieën in Indonesië zullen vestigen, dat er ook «eer Indonesi-
sche Importeurs sullen al j n. . . '

In verband »et het bovenstaande zullen Indo'ö die Indon. Staats-
burger al j n geworden, niet alleen «en ruimer arbeidsveld krijgen,
doch in staat zijn betere posities te bekleden*

Daarentegen zal het arbeidsveld van de Nederlander direct al
verkleind worden en: hoe ttteex intellectuele Indonosi'ërs (Indon-
Staatsburgers) er zijn, hoe kleiner het aatosideveld van 4» Neder-
lander*

De vragen die men eteltt
1. «uilen 4e Indonesiërs bij het vervullen van betrekkingen

niet de voorkeur geven aan hun ras genot en boven de Indon»Staatsburgers?

2. «al de Indonesische Regering haar beloften aan 4e *ndon-
Staateburgers houden?

kunnen beantwoord «orden «et enige wedervragen.

1. zijn de Inde* s bij het vervullen van betrekkingen, «elf s
B elf s met gelijkwaardige diploma1 s, ja wel eens met een
betere opleiding, niet over het algemeen aohterult gesteld

de *yea!* Nederlander, ook in andere op» l oh t en?



2.

2. heeft men aan de Indo-groep niet diverse beloften, zelf»
toeseggifgen gedaan, en «at 10 daarvan terecht gekomen?

3. laat men de Indo» B thans niet In de g teek? gffRSSCHÜLDl T t

De praktijk «al ontegenzeggelijk uitwijzen, dat de
vervuld zullen raoeten worden door de meest geschikte kraohttn ep Straf-
fe van mislukking.

De Regering van de nieuwe SouvereiTie Republiek Indonesië Serikat
(Verenigde Staten van Indonesië) moet nog gevormd morden en liet l* ai«t
juist om deae Regering direct al met wantrowen tegemoet te treden, 8»
hetgeen er ie gebeurd. Immers: In net heden ligt het verleden, in het
nu «at worden zal.

Men a taart 2 i oh blind op hetgeen de Republiek Bjooja heeft gedaan
en omdat nu «eer het voord Republiek gebezigd wordt.

Hen staart sioh eveneens blind op de huidige onveiligheid. Dit «ijn
ra. i* in het algemeen de redenen, dat de Indo'» die nog niet lang in
Kederland «Ijn, na de oorlog sljn gerepatrieerd of net sijn aangékoa»»,
volgen* hun huidige gevoelens in Sederland willen blijven. 81J verg*t*n
hoe de toestand op Java wa*.

Ik weet nog heel goed, dat, toen ik nog een kleine iongen «a», acht
«f tien laar oud, men vrijwel elke dag de tongtong hooron veor «oord \f rampok in Weltevredeb zelf. Mijn Moeder vertelde mij, dat «en vroe-

ger na aea uur *aiaiddag* niet meer van Weltevreden naar Mr. Oorneli»
durfde. Aan die toestand ia toch ook een eind gekomen? Men vergeet dat
de «trijd van de Indonesiërs om de vrijheid sinds 1923 i* (Feder laaft
heeft er 80 jaar voor gevoohten), dat de Indonesiërs door de «Tappen
*i j n opgesweept en opgehitst* Be woning, dat de Indonesiërs on* haten,
deel Ik niet, nog mindar de Indo1** Oe Indonesiërs weten immers ook,
dat de Indo' s Indonesië ah bloed hebben, misschien meer nog dan menig
Indonesiër, Hebben de Indonesiër» on* vroeger gehaat 7 Immer* er «i 1 n
Vele Indonesiërs die in feite Indo1 s zijn. Hen v rag e ai oh maar at hoe*
veel Indonesiër» verwekt zijn aija deor «real* Nederlander* (planter»,
militairen enz) bij Indonesische vrouwen, waarvan de kinderen niet
erkend zijn en die da* IndonesSrs zijn gebleven, aldus de bloedmenging
nog niet in die aat« heeft plaat* gehad al* bij vele Indo*** 21 jn «r
ook niet vele Indonesiërs die een "real* Nederlandse Moeder heboen en
een Indonesische Vader? Het aantal diergenen loopt in de mlllioenon.

Men stelle sioh a, a. a. als volgt voort
Met de bekende politiek, heeft «en de Indonesiërs steeds aan het

bekende lijntje gehouden, dezelfde politiek die men ook ten opziohte
van de Indo* e heeft gevoerd* Welnu* de kruik gaat xolanf t» water tot
se berst, nietwaar* Voeg daarbij nog het ophitsen door de Jappen, waar-
door de taaat is overgelopen. Alleen daaxaan l* nul. de huidige toestond
te wijten. Wanneer je al* Indo bv. herrie krijgt mét, laten we naar
seggen een Ohinee*, ssie je dan op dat ogenblik in hom ook niet je
vijand t Maar al* de kwestie i* bijgelegd, beschouw je hen dan nog *te«3*
al* je vijand? Welnu, zo i* het toch ook gegaan? De Indonealere zeggen*

'De Hederlander* betwisten on*e vrijheid. Öe Indo* s, waarvan de aeesten
toch meer Indonesisch dfen lederlanda bloed hebben, scharen «ioh aan de
zijde van de Nederlanders* Zij willen dus ook onze vrijheid betwisten,
du* zijn se ook onze tegenstander»**

Men bedenke, dat ook al zal de nieuwe Regering bestaan uit ver*
sohoidene voorwinnen van da huidige Republiek Cjoopfc» daarin vertegen*
woordigers van de andre deelstaten eveneens zitting zullen nemen»

Qlj zult moeten toegeven dat de Republiek Djooja momenteel meer In*
telleetuelen heeft dan de overige deelstaten en als gij Indon. Staats-
burger' ei j t, dat 0w land geregeerd wordt door diegenen, die daar het
meeste verstand van heb;&n «n van wie men de beste resultaten kan ver*
wachten, ook in We eigen belang*



Men moet bij de beoordeling van zijn Regering niet 21 en naar een
of meerdere personen die daarin zitting hebben en die men niet »y»-
pathlek vindt, do oh naar de kunde van hen, In het belang van Uw laad.

Immers het is ten enenmale onjuist om, indien bv. In een famills
een »2wart seha&p* i», de gehele faiaille naar diens daden te beoor-
delen* Men vergeet, dat dat straks de ogen van de wereld op de R.I«8.
gevestigd sullen «i j n en de Indonesië oh e Regering, «ulks volkomen
beseffende, alles in het werk «al stellen o» aan alle onrust spoedig*
een eind te maken. Be Indonesische Regering weet heel goed, dat Aaeri-
ka, waarop haar hoop gevestigd 1«, geen kapitaal In Indonesië aal
investeren, «olang er geen orde en rust is.

Be Haam Indoneaich Staatsburger! "Ken naam, wat is een naarat* Als
Indo behoudt men tooh «Ijn Westerse cultuur en behoeft raen bv. niét
met de eerste de beste katjong ef toekang ajara^&f saet zijn bedieii&sm
om te gaan. Dit doet de Intellectuele Indonesiër tooh OOK niett

Maar gij hebt op school tooh ook Indonesische vrienden gehad, 8»
waarschijnlijk nog Indonesische kennissen met wie U omgaat?

De vrees dat de Inden* Staatsburger zich naar het «osten «al mi
ten richten is nul. onjuist. Immers, een Westerse cultuur van drie
eeuwen zal men niet op zijde kunnen schuiven. 13e studie van alle
intellectuele Indonesiërs is steeds Westers geweest, het nieuwe
staatsbestel aal Westers zijn. De Westerse cultuur is het Oosten niet
onwelgevallig en aal het Oosten zlóh iseer en meer op het festen oriën-
teren en niet omgekeerd»

Bekijken wij thans de positie en de toekomst van de Indo in Indo-
aeele, die Nederlander blijft.

In de eerste plaats gal hij dus^reeiadeling* isijn in eigen laadf
eventueel uitgeweken kmnnen worden.

Ook voor hen «al het arbeidsveld kleiner worden , kleiner aelfs
dan die voor de "real* Nederlander, omdat de *real* Hederlander aioh

ke*. waar dan ook, op de eerste plaats aal stellen*
reder lande r «al over het algemeen in de ogea van de "reaSJI

Iederlander |nde ^m en blig^ea^ terwijl «ij door de Indonesische
Regering met wantrouwen «uilen worden beschouwd, waardoor wellicht
bij een «keuae* betrekking door de Indonesische} Regalag of Indon««i*«
sche instanties, aan een «real11 Nederlander de voorkeur gegeven «al
worden.

Thans iaci het zleh vestigen van de Indo-Nederlander in Nederland,
Serst de belangrijke vraag hoe vele van dezo mensen «ich aan het

onbestendige klijaaat In leder land «uilen kunnen t^H^yfn wennen «a
aloh aan de levensomstandlghdden aldaar, die geheel anaere «ijn dam
die in Indonesië, bjljvendaullen kunnen aanpassen*

Het is tooh een feit,' dat vele Ïadto-Sttropeanen aet heel wat
sles en enthousiasae naar lederland zijn gegaan, hetzij als ovaque
hets&j als verlofganger» dool» die later hunkerend en met groter
enthousiasme de dag tegemoet zien iat ze weer naar het ruime Indo*
neeie terug kunnen, naar de Öordel van Smaragd. Hoeveel Indische »«
a en zijn er momenteel niet in Nedarland, die blij souden zijn als zs
weer in Indonesië voet aan wal kunnen setten, waar men veel "ruimer11
leeft en denkt.

Zn hoe denkt Nederland overigens alle gerepatrieerden te kunnen
bestigen, vooral wanneer het OHJ eea paar duljsendem gal gaan?

Op het ogenblik ai ju er 125-000 gerepatn eorden in Nederland^
waurran 70 % Indo-Europeanen. Indien, aoals men verwacht, nog meer
gezinuen repatrieren, eal men onherroepelijk voor de uiterste graas
van de huisvesting komen te staan. Bovendien koet men vaor de vraag
te staan, wat de toekomst Kal «i ja van die gesinnen in Hederland en

perspectieven de geaiensleden nog hebben*



Rekent de Stichting "Beierland help IndiS* «p de goedgeefeheid
van aet Hederlandae volk, dat weer dan 8 millioen gulden nohonk -de«e
goedgeef «held aal strak» weel «inde* worden door de duurde** !«?««•»
atandaard «n d* hogere belastingen- «ij hoopt oofc, dat de Overheid «en
open oog zal hebben voor het VTaaggtulc en daarvoor in groter verband
een oplossing zal ti-achten te vinden.

In 19 ê hebben achttienduizend raensen uit Nederland moeten eadgre-
rea. en het aantal dat alsnog wenat te emigreren «-hetgeen a©èt worden
toegeschreven aan de grotere werkeloosheid en degenen dit In Héderland
geen toekomst meer s i en- i» thans ge»tegen. Men taxeert dit aantal op
1/3 van de bevolking in Hederland. Daarom zal m aan de emigratie bij-
zondere aandacht geschonken worden. Toot de Indo* e sal er geen «ohljft
van kan» ai 3 n om te en i gr e* en uit Nederland omdat «T teve«l *real* Sa-
derlandera el j n die dut s «W willen en vajawoge de zg. HBlank« mt* po-
litiek van verschillende landen.

Kn denfct nu de Indo-Hedff-rlander werkelijk in Nederland een arbeids-
veld te kunnen vindt n t end. j l aldaat ex zelf e nu al geen werk geno«g
i» voor de HT«al" Nederlander en ei l bij «en eventuele vaoatuw aull«a
«eggeni W£^ eeret hetzelfd» wat d» Indonesiërs (Indonealaohe Sta&t»-
burgers) In Indonasie zullen doem. Volgens zeg;en hebben de Rijfc»di«n-
«ten in Hederland na al een "aaohte wenk1* gekregen oio in d* to«ko«»t
ao&in mogelijk Indische meneen aan te nemen omdat het Btrak» tooh ai
een hele toer zal 2! j n om de "real" liftderlandere aan werk t« h«lp*tt*

Vergeet niet dat deze toestand nog vcrej^erd zal worden wann«*r
allo K.L. troepen «eet in Nederland xx*£n torug si^n, plu* d» Kaderl.
ambtenaren die niet accoord gaan met de nieuwe voorwa£,rden, plu» d«
particuliere handelaren die in de toekomst te weinig win*t aiea o« bun
btdriif voort te zetten in IrwioneeiS dan nog de föjIL-mencon die terug

Het resultaat «al dan «ijn dat er op de arbeidsmarkt nog grot «f
aanbod komt dan-de wtaag net niet denkbeeldig als reaotie, lagere t "
zoldigingen. De personeelssterkte wan do ïfederl. Marine welke in 15
tot een gemiddelde van 26.700 aam ia teruggebracht, «al in 1950 nog
gereduceerd worden tot 2^.000 aan. Nederland moet per Jaar thane reed»
voor circa $0,000 personen raeer een passende werkgelegenheid eoheppen,

Daar de vraag naar diverse artikelen groter zal worden i» een ho-
gere leveneatandaard ooit niet uitgesloten of dat diverse goederen '«*«»
op de bon (distributie) komen,

De werkeloosheid in Nederland BR! ook nog verhoogd worden oadatj
1. het arbeidsveld van de «real* Nederlander in I n donatie verklein

ie en daardoor meer "real* Nederlander» in Nederland «uilen
moeten blijven, daat uitaendingeri tot een miniüu» beperkt «al*
len worden»

2* Bederlandse industrieën, die een belangrijk nfaetgebied in In-
donesië heb en gehad, hun personeelssterkte moeten redueeren,
wanneer in IndonesiS industrieën 2ijn gevestigd en men niet
alleen dé voorkeur geeft aan Hollands fabrikaat dooh aioh voor
e. e.a. ook tot andere landen als Au t tralie, India, Amerika, ena.
«al wenden.

Wij weten allen dat Indoneeii een belangrijke bron van inkomsten, du*
een belangrijke levensader van Hederland i*f welke strafe* zal ophoude»
te bestaan. Daardoor tal Nederland in een ainder gunstige eoonoaieohe
toestand kamen alsmede oadats

1. er minder belasting-inkèmtten aullon «ijn doords.t 4*. Direotiee
• ' van de ondemewingen zich in Indonesië jpeten vestigen en aldul

de belasting die Nederland thans trekt van de R.V.'e, verloren



2. de Nederlandse industrioftn minder «uilen opleveren, aodja *?
In Indonesië ook Industrieën ai j n «n iaën «i oh ook voor het ver-
krijgen van e.e.a. tot de andere landen *al wenden.

Grote werkeloosheid, sterk gereduceerde verdiensten, brengen ent**»
genaeggelijk verhoogde orirainaliteit (onveiligheid) aai «ioh «ede.

Men denke er ook aan, dat indien men Hederlander blijft en Neder-
land eventueel in «on oorlog gewikkeld «ocht worden, «en het risioo
loopt, dat non naar Hederland opgeroepen wordten «en «al moeten strijd
don voor een land dat voor velen volkomen vreend l»,

09 kan» dat door «oor besnoeide inkomsten, do grotere uitgaven
door bv. do bestrijding van do werkeloosheid en«., nog klemmender «al
worden, Is daarom niet denkbeeldig.

In d* kleinhandel «al bot In Nederland voor do Inde ontzettend
«ooilijk «Ijn o» «ioh oon behoorlijk bestaan to verzekeren. Dwe
kleinhandel is in ïederland soherp gesplit*t «n moet «on root «Ik
«aakje oon vergunning hebben («elfs oa goederen langs de deur t* ven»
ton) on oen middenstandsdiplorna.

Met do splitsing wordttbedoeld, dat «Ike winkelier slechte bepaal-
de artikelen mag verkopen.

mi won in al j n vrije tijd wat H j verdienen in iets hetgeen nift
tot «ijn vak behoort, dan nag dat ook niet.

RK8UMERSHDÏ, kont men tot de oonolusie:

l* dat in Indonesië de huidige duisternis lar>g«aa» maar
«eker llohten «al. Achter d* «tlken «ohijnt d* «on!
Hot daagt in het Oosten! Tan duisternis tot liahtt

2. dat in Nederland do «on die nog schijnt, straks ach*
ter de wolken «al verdwijnen on het hoe langer hoo
donkerder wordt, Yan lloht naar duisternisf

In daatont Indo* s; Bij Brand, blijf kalm t Kon tot besinning,
blijf nuohtert Blijf naat jullie thuis horen, waar jullie geboren on
getogen «ijn* Heb nood» trotseer do moeilijkheden van thans «n die
nog komen «uilen. Maar sohud elke koloniale godaohte van Ü af en de
dwas* rasdisorimlnatle, die gij «elf niet vilt. Sta tegenover een '
dot als non* tegenover non*» ongeaoht ras.Evenals ieder non* hebt
gij ook Ow fouton «n «wakheden. Werk eendrachtig samen in hot belang
van het land» waar gij «i j t geboren en getogen, het land dat ook uw
Tad«rland is, in Uw eigen belang van uw nag«slaoht. Sa regen kont
«onnesohijnl



HST INDO EUHOPEE30H VERBOND (2. ». V.) JE» HZT

STAATSBURaERSCHAP

Het Hoofdbestuur vmn h»t I.S.Y. ond»r voorzittereohap van de
bondsvoorzitter. Ir. Weramth, hééft te Den Haag o. m. dé volgende
verklaring afgelegd:

Dat het overgrote deel van d* Indo-Buropeaneh, «oal» *f i in b»t
I,I.V. verenigd «i ja, 'Hmfttt doordrongen «ijn van de noodzakelijkheid
van overschakeling op ean nieuwe levenshouding In het huidige tif *•* i
gewrloht8 «n voort»! *0nder de Indo-Europe&a«n en blijver» in het i
I.I.V, lijn «ar velen, dit «loh reed» op een onmiddellijke aanvaar-
ding van het Indone«i»che Staat»barger»chap wen»en in te »tellen. *

De afdeling Soerabaja kan a i oh met de«e verklaring geheel vw-
enlgen* • • •

Ook d* afdeling Bandoeng van het I.K.V. gaat met b. g* verklarim
aoooord.

De afdeilng»vooriitt«r, Ir. De»aouvagie, eprak al» volgti
Wanneer wij alle» overdenken, dan Bullen wij tooh wel kunnen toege-
ven dat het op onae weg ligt, oa groot en klein, het Ind*ne»i»ohe
Burger«oh»p t» aanvaarden. X» i» geen andere uitweg, Toor hen dl»
vreemdeling worden, kunnen wij niet» doen* Haft» wameer «ij anderwn
die neer in 49 verdrukking «i tt«n, met allerlei fanta»tl«oh» vooï-
«pitgelingen opctoken en »l»leid«B om hun voorbeeld te volgen, dan ,
«uilen «ij alleen nog «eer onru»t »token «n onheil atiohten onder h»
die het tooh al »o moeiliik hebben.

Xtn moet vooral niet uit liet oog verlies en, dut het groot»t«
deel van de Indo-Iuropeanefc werkneffler» zijtt en voornamelljlt lande-
dienaren. Di» Bwn»ön Boeten met hun ge*ln leven van IM« tracteaent
dfrt «13 ontvangen. • ' • . ,

Wanneer «ij vreemdeling worden i» de kan» xeer groot, dikt ll|
word»n ont»lagen en vervangen door «taataburgert». Oeen enkel land
«al vreemdelingen in di«n»t £M««fti wanneer d* betrekkingen door
eigen burger» kunnen m»yd«a vervuld. San land neemt alleen dan vreem-
de »peoiaii«ten aan, wanneer de»e onder 4» eigen burger» niet t»
vinden si j n.

Zo «uilen velen niet weg kaanea. Zelf» al» er ««n bepaald gebied
h»t vvoor hen be»chikto*ar wordt gecteld, b.v. Hieuw Ouinea, dan «al

ren voor een on»«ker bestaan en een «n»
. . . . . . . _ i niet ander» kunnen doen d a n h e t lud*».

barger»ohap te aanvaarden, t» «uilen onder hen menfen «ijn, dl» daar-
toe onmiddellijk berei* n j n, er «uilen ook «l j n voor wie het moei-
lijk i» oa die be»li»aing te nee en. Be»e laat» ten krijgen een tijd
tmA be«innlngt die «ij eventueel kunnen gebruiken om een ander»
uitweg te «oeken.

De ïuropemman, die het Burger«ohap hebben aanvaard vormen dan in
d» R. 1.8. ««a foropeBe minderheidegroep. De belangen van de«* mlnd»»^
held»gro»p «uilen dan behartigd moeten worden door Una groepsgenoten
in de ver»ohlllend« vertegenwoordigend» raden van h»t Und, maar ook
dez» raadaleden moeten 8taat»burger» «l j n"»
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\p Donderdagavond l^__Septemb£r 1949 werd in Kamer 43

van het H&tel "Des_,IndesM te f s-Gravenhage één vergadering
gehouden van de I .H. P. (Indo Nationale Partij, een minder-

Aheidsgroep bi;j de ÏR.T.C. j onaer leiaing van J.P.SFBL, af-
< komst ig uit Indonesië*.

De partij-secretaris van deze groep i s . J • J » W . VAU
(gegevens onbekend) atu,flftnt. in de indoloaie te Leiden.

Deze TIN GEUÏTS beweert partis.aan in Noorwefgen te zi ;jn
,eweeat. Ook zou hij tijdens de oorlog in Moskau. en in
_ieningrad zijn geweest. .Hij zou communistisch pijn georiën-
teerd en op instigatie van de C.P.N, zich in djeze partij
•bben ingedrongen.


