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Uw schrijven No, 35722 d,d. 27-5-»48.

Onderwerp: Peraatoèan Pendoedoek
,Indonesia.

27 December 1948*

G E H E I M

<•/ i
VQ .-.-lO.

r.2 8 DEC. 1948
A~p/

In antwoord op fcovenaangehaald schrijven wordt mede-

gedeeld, dot tot heden geen nadere gegevens konden worden

verkregen omtrent de op 8 Mei 1948 door de P*P.I., alhier,

gehouden eerste algemene ledenvergadering en de daarop
— * ' . -

genomen besluiten»

In het algemeen werd door deze' vereniging na de op-

richting weinig activiteit naar buiten aan de dag gelegd»

De aandacht blijft echter op de P,P,I, gevestigd»

Einde. 0. 2,

l



POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Amsterdam, 22 Juli 1948.

Nr. I.D. 1805B-48.

Uw brief: 35596
dd. 21 Mei 1948.

Onderwerp:
Persatoean Pendoedoek Indonesia.

Bijlagen: —

GEHEIM

Vol-
*"•

25-JUU1948

Naar dezerzijds werd vernomen is sedert kort, om tot di
ver onbekende reden, uit het "bestuur der Persatoean Pei
doedoek Indonesia alhier getreden:

i OBTJ T j in San, geboren 5 Juli 1924 te Padang, wonende
' "*"•"•"•"" '" , \, Wouwermanstraat 8 boven, die werd genoemd inïf

de bijlage van Uw bovenaangehaald schrijven.

Verzonden aan: Hfd C .V .D., Den Haag, 0.2.

Aan

G E Z I E N :

DS HOOFDCOMMISSARIS VAN POLITIE,
Namens deze:

De Commissaris van Politie,

1000-4-48
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t 9. M Al 1948
DOSS.13/368A. G E H B I M.

Middels een convocatiebiljet werden de leden van de
Vereniging "Pürsatoean Pendoedoek Indonesia" uitgenodigd
tot het bijwonen van de eerste algemene ledenvergadering,
die gehouden aou worden op Zaterdag, 8 Mei 1948 te 14.30
uur in de bovenzaal van café "De Gouden Kroon", Vijzels...
gracht 55 te Amsterdam.

De agenda omvat de navolgende punten;
1. Notulen
2. Bestuursmededelingen
3. Bestuursverkiezing
4. Bespreking Ontwerp-statuten
5. Rondvraag.

Het Secretariaat van bovengenoemde vereniging is ge-
vestigd 3e.Weteringdwarsstraat 16 II te Amsterdam (C.).

Het convocatiebiljet was getekend door de waarnemend
secretaris Oei j Tjeng Sit.

De waarnemend penningmeester. Oeij Tjin San, Wouwer-
manstraat 8 b.v. te Amsterdam (2.;, deed de volgende oproep
aan de leden:

"De Persatoean Pendoedoek Indonesia" is niet ontkomen
aan het lot van elke nieuwe vereniging. Onae kas lijdt aan-
houdend aan tekorten. Wij doen een beroep op de leden, die
in staat zijn de kas te steunen. De nood stijgt met de dag.
Bijdragen worden gaarne ontvangen."

Afschrift Ontwerp Statuten gaat hierbij.

Verzonden op 18 Mei 1948
aan; C.V.D.

C
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O H T W E E P - S T A T Ü O ! E f f .

grondslagen.

De Persatoean Pendoedoek Indonesia erkent het recht van ieder
volk om een vrije natie te zijn. Zij acht de stiijd, die het Indo-
nesische volk thans voert om zijn onafhankelijkheid te verkrijgen
en te bevestigen, rechtvaardig.

De vereniging is er van overtuigd, dat het minderhedenvraag-
stuk slechts op te lossen is in een vrije en democratische samen-
leving.

Zij is van mening, dat alle bevolkingsgroepen in Indonesië
mede dienen te helpen aan de opbouw van het land hunner inwoning
tot een vrije, democratische staat.

Haam en Zetel.

De vereniging draagt de naam van "Persatoean Pendoedoek Indo-
nesia".

De vereniging is gevestigd te Amsterdam.

De vereniging stelt zich ten doel het scheppen van een goede
verstandhouding en een vruchtbare samenwerking tussen Chinezen en
Indonesiërs.

Middelen.
ZI3 tracht haar doel te bereiken door:

1. Het bestuderen van het Indon. vraagstuk en het minderhedenvraag-
stuk, i. h. b., dat der Chinezen.

2. Het houden van bijeenkomsten en congressen.
"5. Het verspreiden van haar inzichten onder alle belangstellenden.
4. Het geven van aanbevelingen aan de bevoegde instanties.
5. Alle andere wettige middelen.

Leden , donat e ur s en beguns t igers .
Leaen van de vereniging kunnen zijn Chinezen en Indonesiërs, die

met de grondbeginselen en het doel der vereniging instemmen.
Toorts kent de vereniging donateurs en begunstigers.

C Bestuur.
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 personen.

Geldmiddelen.
Be g e idmi dde len der vereniging worden verkregen door:

1. Contributies, donaties en andere giften.
2. Andere inkomsten.

Huishoudelijk Heglement.
Br is een huishoudelijk reglement, regelende de inwendige orga-

nisatie, de rechten en plichten der leden.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de sta-

tuten.

Wijziging der statuten*
Wijziging der statuten kan plaats vinden, wanneer 2/3 van het

totale aantal leden dit wenst.

Opheffing der vereniging.
~ De vereniging wordt opgehesen, in-dien 2/3 van het totale aantal
leden dit wenst*
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vin. RD.4 G a n B i n

"i-ersatoean renaoedoek
ïndonesia**.

Hierbij heb ik de eer U te belichten* dat de leden
van de Vereniging MJ?ersatoean Pendoedoek fndonesia" per
convocatiebiljet werden uitgenodigd tot bijwoning van
de eerste algemene ledenvergadering, die gehouden zou
worden op 8 Mei 1943 te 14,30 uur in de bovenzaal van
café* "De Gouden Kroon* f Vijzelstraat 55 te Arsterdam.

De agenda omvatte de volgende puntenï
1. Notulen.
2. Bestuursmededelingen.
3. Be stuur sverkiez ing, v
4. Bespreking OntYjerp-Statuten.
5. Hondvraag»

Het convocatiebiljet was getekend door de waarne-
mend Secretaris Oey f^eng Sit. Het Secretariaat der
Vereniging is gevestigd 5e Weterinsdtfarsstraat 16 II
An sterdam, terwijl als waarnemend PenningEieester op-
treedt Oey T j in San, fouwerKanstraat £ bv. Ai sterdajs»
Laatstgenoemde deed een oproep aan de. leden tot finan-
t iele steun,, In verband net het tekort aan kasmiddelen

Een afsc'jplft van het oritwerp-Statnten gelieve II
hierbij aan te treffen.

Ik jaoge IJ verzoeken cij - zo mogelijk - te willen
doen inlichten nopens de eventueel op t Kei j «l» genenen
besluiten,

•LJT uw-m YAÏÏ SE CLI:TRATE
VEIMG
n ar en s

De Heer Hoofdco!.'.rissaris van T'olltle
te
A m s t e r d a n . j . G .Crabbendar .

l-
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\i' ..-'"'



AÏ8CHRIÏÏ,

O ï ï f W E B P - S Ï A f U T B B .

Qrond slagen.
Be Persatoean Pendoedoek Indonesia erkent het recht van ieder

volk om een vrije natie te zijn. Zij acht de strijd, die het Indo-
nesische volk thans voert om zijn onafhankelijkheid te verkrijgen
en te bevestigen, rechtvaardig*

De vereniging is er van overtuigd, dat het minderhedenvraagstuk
slechts op te lossen is in een vrije en democratische samenleving,

Zij Is van mening, dat alle bevolkingsgroepen in Indonesië raede
dienen te helpen aan de opbouw van het land hunner inwoning tot een
vrije, democratische staat*

De vereniging draagt de naam van "Persatoean Pendoedoek Indo-
nesia". Be vereniging is gevestigd te Amsterdam*
Doel*

De vereniging stelt zich ten doel het scheppen van een goede
verstandhouding en een vruchtbare samenwerking tussen Chinezen en
Indonesiërs»
Middelen.

Zij tracht haar doel te bereiken doori
l» Het bestuderen van het Indonesische vraagstuk en het minderheden-

vraagstuk, i. h. b. | dat der Chinezen*
2* Het houden van bijeenkomsten en congressen»
3* Het verspreiden van haar Inzichten onder alle belangst ellenden ,
4. Het geven van aanbevelingen aan de bevoegde instanties*
5. Alle andere wettige middelen.

Ledenf donateurs en begunstigers.
Leden van de vereniging kunnen zijn Chinezen en Indonesiër s, die

met de grondbeginselen en het doel der vereniging instemden*
Voorts kent de vereniging donateurs en begunstigers.

Bestuur*
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 personen»

geldmiddelen.
De geldmiddelen der vereniging worden verkregen door J

l* Contributies, donaties en andere giften.
2* Andere inkomsten*
Hulshpudeli 3k Reglement .

Ir is een huishoudelijk reglement, regelende de inwendige orga-
nisatie. de rechten en plichten der leden* Het huishoudelijk reglement
mag niet in strijd zijn met de statuten.

der statuten*
Wijziging der statuten kan plaats vinden, wanneer 2/3 van het

totale aantal leden dit wenst*
Opheffing der

De vereniging wordt opgeheven, Indien 2/3 van het totale aantal
leden dit wenst»
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:. 35596.
G E H E I M.

Persatoean pendoedoek Indonesia.

Ik heb de eer- U hierbij ter kennisneming aan te bieden afschrift
van het geheime rapport van de Inlichtingendienst hier ter stede van
15 Mei 3*1., Doss«l3/368A. » handelende over de In hoofde dezes vermel-
de vereniging, naar de inhoud waarvan ter bekorting verwezen moge wor-
den.

HET HOOFD TAK DE CENTRAlE

Kamens deze :W

J.G.örabbendam.,
Aan de Heer Hoofdcomnissaris
van Politie,
te
A;, l T E R D A M. • '
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TJit betrouwbare bron werd vernomen, dat de sedert kort te
Amsterdam opgerichte Vereniging "Persatoean Pendoedoek Indonesla*
het voornemen heeft hier ter stede een afdeling van deze vereniging
te organiseren»

Aen hier ter plaatse wonende Indo-Chinezen en Intellectuele
Indonesiërs werd een circulaire toegezonden» waarvan afschrift
hierbij gaat!

Amsterdam, 20 April 1948,

Geachte Heer,

Namens het waarnemend bestuur van de vereniging "persatoean
Pendoedoek Indonesia" deel ik U mede, dat si j met medewerking van
de navolgende persenen:
Mejuffrouw Mr^^MAMKA» Santhorstlaan 44 te Wassenaar;
Éfeer TAft Swle Ê o, C geboren 80 Ootober 1911 te Kedlri (Ned »lndie),
van beroep ad̂ ünöt secretaris bij de Chinese Ambassade alhier {op
8 februari 1943 gehuwd met:
Helene Maria HOjjftyjQf» geboren 27 April 1909 te Hamborn (Dld«), )*
Wonende %ua""öuWfiiaan 4, Den Haag;
Heer QgY. Sioe San, (geboren te Semarang (Nefi*Indie)„ 12 Juni 1981,
student J, wonetifii ColuBibusBtraat 2S5, Den Haagj
Heer TJUffl_Kblk gi». (geboren te Soerabaja, 4 Hel 1922, student),
wonende Aüeineldstraat 72, Den Haag|
in de loop van d© volgende week een bijeenkomst hoopt te organiseren
van de Indonesiërs en Chinezen in Den Haag*

Hier zullen de Heer ADHIN (Hoofdbestuur P*I*, Amsterdam) en
ondergetekende uitvoerïge' ''inlichtingen verschaffen over liet doel
en het streven van de vereniging»

Wij hopen, dat ook XI UW steun, die wij niet kunnen ontberen,
wilt verlenen bij het ar«angeren van deze, 210 belangrijke samenkomst»
Derhalve hopen wij, dat Ü zich in verbinding wilt stellen met de
heren fAJJL Swie...Hop en $3%£«r>.Sloe San.

$ D£j voorbaat onze hartelijke dank betuigend, hebben wij de
eer te zijn

"UW,

w»g. QSI. Tjin San,

Adres t
PUI. Tjin San
Wouwermans tr aat 8 bv.
Amsterdam (Zuid),

öenoeiade bijeenkomst werd nog niet gehouden.
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DOSS.13/368A. G E H E I M.

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat de sedert kort
te Amsterdam opgerichte Vereniging "Persatoean Pendoedoek
Indonesia" het voornemen heeft hier ter stede een afdeling
van deze vereniging te organiseren,

Aan hier ter plaatse wonende Indo-Chinezen en intellec-
tuele Indonesiërs werd een circulaire toegezonden, waarvan
afschrift hierbij gaat:

Amsterdam, 20 April 1948.

Geachte Heer,

Namens het waarnemend bestuur van de vereniging "Persa-j
toean Pendoedoek Indonesia11 deel ik U mede, dat zij met medeJ
werking van de navolgende personen:

VL| Me j uf f r ouw Mr. A. TUMALAKA, Sandhorstlaan 44 te Wassenaar;
( Heer TAB" swie HO o,/ geboren 20 Ootober 1911 te Kediri

(üTed.Indie J, van beroep adjfonot aetn-e-har^a b|j de Chinese
Ambassade alhier (op 8 Februari 1943 gehuwd met:

aeiehe Maria HOMAITEr, geboren 27 April 1909 te Hamborn
(Dld. ) ,J wonende" Van Qüwënlaan 4, Den "Haag;

Heer QEY, Sioe San (geboren te Semarang (Ned.Indië),
12 Juni 1921, student), wonende Columbusstraat 225, Den Haag.,

Heer TAET, Khik Gie (geboren te Soerabaja, 4 Mei 1922,
student), wonende Adelneidstraat 72, Den Haag^

in de loop van de volgende week een bijeenkomst hoopt
te organiseren van de Indonesiërs en Chinezen in Den Haag.
| Hier zullen de Heer ADHTF (Hoofdbestuur P.I., Amster-
dam) en ondergetekende uTtvoerige inlichtingen verschaffen
over het doel en het streven van de vereniging.

Wij hopen, dat ook U Uw steun, die wij niet kunnen ont-
beren, wilt verlenen bij het arrangeren van deze, zo belang-
rijke,, samenkomst. Derhalve hopen wij, dat U zich in ver-
bindovilt stellen met de heren TAff, Swie Hoo en OEIJ. Sioe
San, l !

U bij voorbaat onze hartelijke dank betuigend, hebben
wij de eer te zijn

Uw,

w.g. OBI, Tj in San j

adres:

OEI, O? j in San
tfouwermanstraat 8 b.v.
Amsterdam (Zuid).

Genoemde bijeenkomst werd nog niet gehouden.

Verzonden op 15 Mei 1948
aan: C.7.D.



W Persatoeqn Pendoedoek Indonosla.
*Ue oprichting van de vereniging Persatoean Pendoe-
doek Indonesia heeft sommigen aanleiding gegeven i
om zich af te vragen, wat de zin wel is van een nieu- i
we vereniging, die geen andere groepen omvat dan
reeds in de bestaande verenigingen zijn ondergebracht.
Om in het kort de beginselen Van de vereniging uit-
een te zetten is iet goed om op bovengenoemde twij-
fel in te gaan.
Hier ziet de belangstellende toeschouwer in de ge-
meenschap der Indonesiërs ep Indo-Chinezen het
reeds grote aantal verenigingen met één vermeerde-
ren. Het is begrijpelijk, dat bij hem de indruk wordt
gewekt, alsof datgene wat hier gebeurt niets anders
is dan het toegeven; aan eigenzinnige neigingen, ge-
volg van verschillen' van mening. Ofschoon deze ver-
schiller* Van mening niet te ontkennen zijn, is het op-
richten van de Persatoean Pendoedoek Indonesia niet
op te vatten als een verzet tegen de bestaande orga-
nisaties.
Verenigingen als Chung Hwa Hui, Chung San Hui,
Roekoen Peladjar Indonesia en Perhimpoenan Indo-
nesia voldoen ieder aan de verlangens van hun leden.
Hiermee is meteen gezegd, dat hun werkzaamheden
een leemte hebben doen ontstaan, zonder dat men
daar opzettelijk naar gestreefd heeft. Wat men daar
onderneemt, blijft in het kader van de afspraken, die
voor elk van de Vier groepen verschillend zijn. Het
ligt voor de hand, dat ieder streven naar vervolma-
king leiden moest tot een groter divergentie van hun
bedoelingen. Men heeft ongetwijfeld naar onderling
contact verlangd en er in zekere zini aan voldaan. Er
zijn besprekingen gevoerd en ontmoetingen georgani-
seerd. Het officiële karakter van deze aanrakingen
echter heeft verhinderd, dat er blijvender betrekkin-
gen werden aangeknoopt dan die tussen gast en gast-
heer. Aan de verschillen is er niets of weinig ver-
anderd.
De vereniging Persatoean Pendoedoek Indonesia is
opgericht om Chinezen en Indonesiërs in de gelegen-

Ik.

(ÏRT. :

held te stellen om hun gemeenschappelijke problemen
met elkaar te bespreken. Het is een bekend feit, dat
beide groepen in moeilijkheden zijn gewikkeld, waar-
van <een der oorzaken gezocht moet worden in de
koloniale politiek der Nederlands-Indische regering.
Deze politiek maakte het nodig, dat de Verschillen
tussen de bevolkingsgroepen in Indonesië gehandhaafd
werden ten einde de kracht van een eventueel verzet
tegen de bewindvoerders tot het minimum te beper-
ken. Te 'betreuren is het, dat er aan deze toeleg te
veel is toegegeven. •
De strijd, die het Indonesische volk thans voert om
zijn onafhankelijkheid te verkrijgen en te bevestigen,
achten wij rechtvaardig. Op grond hiervan zijn wij
van mening, dat een oplossing van het minderheden-
vraagstuk in Indonesië slechts gezocht kan worden
binnen de grenzen van dit onafhankelijkheidsstreven.
Daarbij stellen wij voorop, dat dit slechts geschieden
kart in een democratische samenleving.
Het minderhedenvraagstuk in Indonesië vraagt om
een oplossing, die noodzakelijkerwijs een compromis
tussen de betrokken partijen vooronderstelt. Het
scheppen van een gezonde samenleving zal ons voor-
waarden stellen, waaraan wij zonder een grote mate
van zelfbeheersing niet zullen' kunnen voldoen. Tegen-
stellingen zal men hebben op te heffen met onder-
drukking van alle rancunes. De onaangename gebeur-
tenissen, waardoor het velen moeilijk valt om de din-
gen in hun ware Verhoudingen te zien, mogen geen,
grondslag voor onze houding vormen. Men heeft ze
te beschouwen tegen de achtergrond van het koloniale
verleden van Indonesië en de onvreedzame tactiek
der Nederlandse onderhandelaars (20 Juld 1947), die
élke verwarring in de hand heeft gewerkt. Wij zullen
de Indo-Chinezen duidelijk maken, ten eerste, dat hun
plaats in de Indonesische maatschappij van hen eist,
dat zij zowel de rechten als de plichten van die maat-
schappij hebben te aanvaarden, ten tweede, dat zij
als staatsburgers van Indonesië het recht hebben om
deze rechten en plichten mede te bepalen. De Indo-
nesiërs zullen wij doen 'begrijpen, dat het voor een
onafhankelijke Indonesische staat, welke norm die ook
krijgen zal, van het grootste belang is om ernstig met
de problemen der minderheden rekening te houden.
Hiermee hebben wij nog niets gezegd over de wijze, j
waarop het minderhedenprobleem dient te worden op-
gelost. Het zal een der voornaamste taken van Per-
satoean Pendoedoek Indonesia zijn om een bijdrage
tot deze oplossing te leveren,

Oey Tjeng SU, ^
Secr. v. h. voorlopig bestuur v. d.
Persatoean Pendoedoek Indonesia,
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Nr. LD. lL05a~43,

Uw brief: —

Amsterdam, 7 hei 1948.

Volgno. ."••' ^f\

J 1.MAI1948

ACD|JJ7^
Onderwerp :
-ersatcean
Indones ia.
Bijlagen : —

GEHEIM

-'endoedoek

Aan

cl, H / h
:]rT J J

^
• O i

i'e n vervolge op act; vermolue in de laatste alinea van dezer-
zijds schrijven, no. I.J. 1L05--46, do . 9 ^aart 1948, }:an omtrent
de personen, oie sittirp; nebben in net initiatief-cornité van

.de -. ersatoecin /encoedoek indonesia en waarvan de personalia
nop niet 7/eroen vermeld, net vol,;ende worden medegedeeld. :

1.

X l

pi' is b lijmen s
re, p.ater, alhier, _;e:iaamd .u
191^ te • ;oeral.r.arta, stuuenl;,

eboren 22 Juni

•i-'uu L Jam 'Lok, eoor-n 28 uctober 1Q2;3 te b'atavia, student,
vesfipde zich, komende^-an Batavia, op 10 bovember 1946 te
,-msterdam, Jornelis ^.rüsemj-nstraat 42-111;

O 'j! I j' 'J j eng oit, >.;eooren 17"Luart 1917 te ''oerwokerto,
htiicTent, vesti^Pe zien, koin^nde v tal Leiden, op 2 ,Lpril 1942
te .üisterdam, i/elie^racht 21 huis. hij was lid van het werk—
comité van de door de .-ernimpoenan ïndov.esia Lceor^aiiiseerde
kunst- en filmavond op 13 bovernber 19^7, alhier.

):ïl ïnin ••-•eboren b Juli 1924 te Ladan-:. student, ves-
ïipd e zicK7~"-'-o.nende van 3atavia, op 18 IToveraber 1946 te
.rlmsterdarn, ./omverrnanstraat o boven, ï i j heeft als Ie commis-
saris zitting in het bestuur van de alhier pevestipde Ohi-
nese studentenvereniging !Chung Jan ïlui : !;

5. ,et tSüEKITu F , , die t.'jdans de oprichtingsvergadering
5preelcl>êui;t vervulde, -.vordt vermoedelijk bedoeld:

een

•h./L'.I'i'u pLadjsri, jeb o r en 4 Juni 1912 te Lasoeroean, leraar,'l'rees _jL!ffi , ( Jeboren 18 üctober 1915
Zv:olle, die volgens liet bevolkin. .sre.pis Ler, alhier, op 30
-.eptember l^ra van .i-vrcsGerdaiïi, Gerr-it van oer V eenstraat
51 boven, spn vertrokken naar Leiden, .De >'itterlaan 88;
..inciere personen net de naam ^uLLITu z\jn in net bevolkings-
re,/ister, alhier, niet .jerepistreerd, bervijl ook geen per-
sonen met aeze naam spn ingeschreven b^ de Gemeente- of
Vrije Universiteit, alhier:

1000-4-48
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C

^l 6. MAHAREA L., komt niet voor in het Bevolkingsregister,
alhier, terwijl een persoon niet deze naam niet bekend is;

7. Met O (Oh) Hong Mie, die-volgens het kort-verslag, opge-
nomen in de !1War^aTnd-onesia" van 12 Maart 194-8, deze op-
richtingsvergadering heeft geleid, wordt vermoedelijk be-

l doeld O Hong Djie, ingenieur, die woonachtig zou zijn te
'Eindhoven, ijrins Al exand e rs t raat 6;

8. .LISM TJag Ho, die volgens het evenbedoelde korte verslag
ïrTïïe "WarEa Indonesia" van 12 luaart 1948, op deze oprich-
tingsvergadering een betoog heeft gehouden, komt in het
Bevolkingsregister, alhier, niet .voor, doch is vermoedelijk
woonachtig te Leiden, üude oingel.

Volgens het meerbedoelde korte verslag kunnen eventuele ge-
gadigden zich als lid der vereniging opgeven op het adres V
Y/eteringdwarsstraat 16, zodat aangenomen kan worden, dat hier
het secretariaat der P.P.I. is gevestigd. Tot dusver kon de-
zerzijds echter nog niet worden vastgesteld wie op dit adres
belast zou zijn .met de aanname van leden.
De aandacht blijft echter op deze aangelegenheid gevestigd en
zodra hieromtrent iets bekend mocht zijn, zal daarvan medede-
ling worden gedaan."

y":®7j(j>]'DEïï AAïh Hfd G.V.D., Den Haag. Ü.2.
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BUREAU B

Hierbij wordt U het volgende bericht. ;

Om te komen tot de oprichting van een vereniging van Indo-
nesiërs en Indo-Chinezen onder de naam '!Persatoean Pendoe- ;
doek Indonesia" had zich een initiatie f- comi té gevormd,
bestaande uit de volgende personen:

T. ADNIM
M 2. GrOJW, Jam Hok
X l 3. MANAEffA". L.
X » 4. OEI J, T.leng Si t

5. PEL J, Tjin San
M 6. OH, Hong Djie

7.. RA.SONO
8' SIE. Pek Ho

X » 9- SOMITO, T.

Door dit initiatief- comi té, gevestigd 3e We te ringdw ars-
straat 16 te Amsterdam, werd bij wijze van uitnodiging tot
het bijwonen varu de oprichtingsvergadering op 6 Maart 194-8, ;

per post een gestencilde circulaire aan verschillende per-
sonen verzonden, waarvan een afschrift hieronder volgt.

/Persatoean Pendoedoek Indonesia.
l Adres: 3e Weteringdwarsstraat 16' '

Amsterdam - C.

Amsterdam, datum poststempel.

L. S.

De ontwikkeling der toestanden in Indonesië dwingt ons tot
bezinning op problemen, waarvan de oplossing geen uitstel
gedoogt. Een der meest urgente hiervan is ongetwijfeld dat
van de samenwerking tussen de Indonesische en Chinese be-
volkingsgroepen. Tot nu toe is hieraan niet zoveel aandacht
gewijd als wel gewenst was.
Ben aantal Indonesiërs en Chinezen h. t.l. heeft thans de
kans gegrepen om een milieu te scheppen, waarin voor Indo-
nesiërs en Chinezen gelegenheid bestaat tot het voeren van
openhartige gesprekken.
Na een grondige voorbereiding, waarbij o. a. met vele per-
soonli jkneden en besturen van verscheidene verenigingen
besprekingen zijn gevoerd, hebben zij thans plannen uitge-
werkt tot het oprichten van een vereniging. Deze vereniging
genaamd "Persatoean Pendoedoek Indonesia" stelt zich ten
doel de samenwerking tussen de Chinese en Indonesische be-
volkingsgroepen te bevorderen. Het spreekt immers vanzelf,

•.
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dat het gevoel van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
tot de grondslagen van een gezonde samenleving behoort.
De vereniging baseert zich op de ondervolgende beginselen:
1. zij erkent het recht van ieder volk om een vrije natie

te zijn.
2. zij is er van overtuigd, dat het minderheidsvraagstuk

slechts kan worden opgelost in een vrije, democratische
samenleving.

Bij dezen nodigen wij U uit, de oprichtingsvergadering van
de tTPersatoean Pendoedoek Indonesia'1 bij te wonen, welke
plaats zal vinden op -6 Maart 1^48 om 2. 3Q_uur n. m. in het
gebouw "Vrij Nederland", Keizersgracht 604, Amsterdam-G.
(te bereiken met tramlijnen 1, 2, 16, 24 en 25).

Namens net initiatie f- comité
v/d "Persatoen Pendoedoek Indonesia",

Adnin,
Gouw Jam Hok,
L. Manarfa,
Oey T j eng Si t,
Oey T j in San,
Oh Hong Djie,
Rasono,
Si e Oek Ho, ,

- T. Soenito.

Zoals in deze circulaire is vermeld, werd op Zaterdag 6
Maart 194-8, des namiddags te circa 2. 30 uur in het gebouw
van "Vrij Nederland", Keizersgracht 604 te Amsterdam, onder

van SQMITQ.. deze vergadering gehouden, bijgewoond
door het volieaige initiatie f- comité en + 40 personen
(In do- Chinezen en Indonesiërs).

Bij de aanvang der vergadering werd ddor de Voorzitter -
- omtrent net doel en streven medegedeeld, dat het

de bedoeling zou zi jn om middels de vereniging contact te
leggen tussen de hier te lande^ verblijvende -Indo-Chinezen
en Indonesiërs, opdat zij later in een onafhankelijk Indo-
nesië zouden kunnen samenwerken in het oelang van land en
volk in het algemeen en de welvaart in het bijzonder.

De vereniging is voorlopig bedoeld als studiekring ter be-
studering van liet minderheden-probleem en dergelijke en zij
tracht haar doel te bereiken door alle geschikte legale
middelen. Hierbij werd verwezen naar de door liet initiatief-
comitê samengestelde beginselverklaring, waarvan hier een
afschrift volgt.

Beginselverklaring
Vereniging "Persatoean Pendoedoek Indonesia"

1. a. De leden van de "Persatoean Pendoedoek Indonesia"
erkennen het recht vaïi ieder volk om een vrije natie
te zijn.

b. Op grond daarvan achten zij de strijd, die het Indo-
nesische volk thans voert om z i jn onafhankelijkheid
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te verkrijgen en te bevestigen, rechtvaardig.
2. De leden van de 'ïersatoean Peadoedoek Indonesia" zijn

er van overtuigd, dat net minderhedenvraagstuk slechts
kan worden opgelost in een vrije en democratische samen-
leving.

3. Zij zijn van mening, dat alle bevolkingsgroepen in Indo-
nesië mede dienen te helpen aan de opbouw van het land
hunner inwoning.

In een betoog sprak SOMITQ over het bestaan v art de grote
tegenstellingen van de verschillende bevolkingsgroepen in
Indonesië, waarbij hij geruime tijd stil stond bij de tegen-
stelling, die volgens hem zou bestaan, tussen Chinezen en
Indonesiërs, Door deze tegenstellingen, alsmede door de
scheidingslijnen van rassen en godsdiensten, bestaat er naai
zijn mening een groot gevaar, dat de revolutie in Indonesië
op een zijspoor zal komen, wat zijnsjlnziens voorkomen dient
te worden.

Vervolgens besprak hij het probleem der-minderheden en merk-
te daarbij op, dat dit probleem tot dusver nog niet werd
opgelost. De oorzaak hiervan zou volgens hem een gevolg ziji
van de negatieve houding welke door de nationalistische be-
weging van voor de oorlog ten op z i ent e hiervan werd ingeno-
men. Deze negatieve houding noemde hij mede een der oorza-
ken, waardoor tot dusver in Indonesië nog geen samenwerking
werd verkregen tussen Ghiaezen en Indonesiërs. Als een ande-
re oorzaak noemde hij de„divide et impera", verdeel en heers-
methode van de Nederlands-Indische Regering, waardoor de
ware socialisten niet alleen in het verdomboekje kwamen te
staan, maar ook door opsluiting in de concentratiekampen
aan de nationale beweging werden onttrokken, zodat daarin
de w a arlijike_jie m oc ra_t en ontbraken. In dit verband noemde
hij SPEK AM O een super-democraat, een leerling en navolger
van Dr SUN Yat Sen, iemand die reeds voldoende blijk heeft
gegeven, doortrokken te zijn van een frisse democratische
geest.

De 5 zuilen, waarop de Republiek Indenesie is gegrondvest,
noemde hij evenveel elementen van de democratie, terwijl
de republiek geen discriminatie kent.

Hij. besloot zijn betoog met het uitspreken van de verwach-
ting, dat middels de op te richten vereniging een betere
verstandhouding met de h. t.l. verblijvende Chinezen -en In-
donesiërs zal kunnen worden verkregen en deze betere ver-
houding later in Indonesië zal kunnen uitgroeien en rijke
vruchten zal voortbrengen.

Door OH Hoxag Djie werd hierop een betoog .gehouden, waarbij
ook hij de verwachting uitsprak, dat door middel van de op
te richten vereniging zich een betere verstandhouding zal
ontwikkelen tussen Indonesiërs en Chinezen en deze samen-
werking later in Indonesië voortgezet zal worden in het be-
lang van Indonesië.
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Vervolgens werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld,
hun zienswijze en meningen betreffende de op te richten ver-
eniging kenbaar te maken. Van deze gelegenheid werd door
meerdere personen gebruik gemaakt en verschillende sugges- !
ties werden geopperd omtrent de wijze waarop ia de iïabije i
toekomst de samenwerking zou kunnen worden bevorderd op i
staatkundig-, cultureel-, sociaal- en economisch gebied," |
tussen de Chinese en Indonesische bevolkingsgroepen. j

Nadat door de Voorzitter was opgemerkt, dat bij het verder i
uitwerken der plannen met deze' suggesties rekening zou wor-
| den gehouden, werd door hem medegedeeld, dat de vereniging

«art zich voorlopig niet met de politiek zal inlaten en ook geen
j bepaald politiek standpunt zal innemen, doch dit alles af-

hankelijk zal worden gesteld, hoe de vereniging zich verder
zal ontwikkelen, terwijl de ontwikkeling der politieke situ-
atie hierop eveneens van invloed zal kunnen zijn.

Het enige politieke in de vereniging -aldus de Voorzitter-
zal voorlopig zijn het democratisch standpunt, dat door haar
wordt ingenomen, met uitsluiting van iedere partij-politiek.
Wel zou het de bedoeling zijn om later in de vereniging op '
te nemen de groepen van de Indo-Europeanen en_Indo-Arabierecu!
doch op welke wijz.efa.at z al' kunii en o f m oë ten worden bewerk- (
stelligd, kan thans nog niet worden overzien of vastgesteld..!

Besloten werd, de vereniging op te richten en het initiatief,
comité als het voorlopig bestuur te kiezen, terwijl omtrent
de naam van de vereniging op de eerstvolgende ledenvergade-
ring een nader besluit "tal worden genomen.

,Te circa 5 uur werd deze vergadering gesloten.

Tijdens de gevoerde besprekingen deden de
-„^.-^zich kennen als vrij-"-f^Unatlc^jgfli,stiii|cg""feorienteerd.
Hierbij viel dui deli j k *oe iüvToecf'van 'd e"" Pe rhimp oénan Indo- i
nesia te onderkennen.i>
ÉQader de aanwezige Chinezen viel een zeer gereserveerde
Jf lauwe stemming waar te nemen en de verwachting is gewettigi

,X|dat van Chinese zijde weinig of geen belangstelling voor
f deze beweging bestaat. ,

Omtrent de hieronder genoemde personen, die mede zitting in
het voorlopig bestuur der P.P..I„heDben, is het volgende be-
kend,

* ' 1- ADNIN, Tengko.e. geboren 5 April 19^5 te Kota Pinang, . '
wonende te Amsterdam, is me de-op richter van de vereniging
"Nederland-Indonesie" (zie dezerzijds schrijven no. -51/4-5
I,D,).

-Hl 2. RASCMO Dj a j a Adiningrat Raden Mas, afkomstig ui V Solo, . !
medisch student, wonende te Amsterdam, was tot voor kort

fenige tijd redacteur van het door de Pe rhimp oenan ïndo-
nesia uitgegeven blad "Warta ïndonesia".

t>l $• SEIC Pek Ho, geboren 2- Oc t ober 1922 te Bandjermasin, wo-
nende te Amsterdam, heeft sedert kort zitting in de re-
dactie van evengenoemd blad "Warta ïndonesia" (zie dezer-
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zijds schrijven no. 10324-47, dd. 5 Maart 1948).
14. OEIJ T j in San, wonende te Amsterdam, heeft als 1e_ commts-
* saris zitting in de alhier gevestigde IndoChinese Studen-

tenvereniging Ohung San>Hui.

Omtrent de personalia van de andere- personen, die zitting
hebben in het voorlopig bestuur der P.P.I. is dezerzijds
niets bekend, doch zal nog het nodige worden verricht', met
het resultaat daarvan zult U te aïjner tijd in kennis worden
gesteld.

Verzonden aan: Hfd C. V. D., Den Haag. 0.2.
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Ik £«% ei» eer USB Xxeelleatie lasêe te de Ion, t® t kortgele&ete en~
kei* ïado-Ci!iJi*£*B ©a Indonesiërs te Aastevftstt toot iöltlmtief
ge*KJS&®a tot opritfetltig vaa *«&.vere-öl|£lî  met ASJB»
éo«sk Inöoneolo" deifeeld WA IndoricsiBche x&eesetenea)
4e s«s^n««3?ljlïiê timses cle 03ti&ese «m

iaitl«tief)»anit4 heeft i» ASJUT oja-oep tot
4e entvdldEelifig der toeötmï»d«ja in Indonesië öwi^gt tot

op pfffifeUnen, WBI^VEII êe afimföiög ^«o uitstel me«r geao«^t e& d«,t
een der Eieest urgeate problemen onget^ljföia la d© saaen
de catiaese* »a XBAaBjesisehe bevolkingsgroepen, ae^ wcllce s^j®»rtöp
tot dusverre nl«fe sscïröei twusdacht is gewijd als «el «wenst ware g®.

Terder sss&gt het comité in de oproep, dat ^taas ee& aantal
siera «a Chinezen Iiior t& lande de kans heoft ge^T«pen een milieu te
sehe^pea, waaria Toot Mide gr-oepes ^»le@tJ^ïej.S 7»staat tot liet

een groadig® voorbereidiiig, het c o*, d té met rele per-

lieeft gevoerd *-elda* Ittldt da vericlcring *®réer -, zija plaaaec
uitgevverkt tot het aprisateen irea ^meesjde vereAigiae,

lm beeliiBelverklorijie der T«x«Aigi£ig behelst:
JL» a* Be leden va» •€« "persatoetoi peaAeëADek ZaOeaesie" erkennen Ast

veeht vaö ieder To2lt om «^B vxi|e mati«t t» sijiu
fe. Op grond Assjwm aeliteii zij Os strijd» die Het Imoneciücke

Toert o» sijm eAafhefikellJkBeid te w-r&rijg©» «n te

De Ie4«a van de «^ersateeeji )aeiHBeeftoek ZAdooeeia* si ju er van
overtuigd* dat iist Kliiêerliedeiïtrsa^atiÉÊ sleeïits ken @ord«a
lost in «®a vrij® «e democratische ssBöftiilewtog*
214 »13ö v«m fi^aijae» dat alle tsevolfeiagagyoepen la Indonesië'
mede dieaea t© Itelpea aan Se ©ptso«ir van &et laad httflnwr
l|» die «ittlag geaoateii hebbes ia &et neettiedeeXde iaitlatlef-
aijn leden v«ua te bekende eactvettistisehe vereai^iog

IndoneEia" ea ven de Cbinese vercni^ift^en «Qhuiie Wm Htil» en H
m!Ln (eeu imia®s« stiïdefit©sver©iiicia^ te AMstearfsm}*

Bet voreastaató© ^eeft eanleidiji^ tot enkele öpöBTlsijsgeïi*
&«d«rt eaiee tijd lie îiea ê« «JPerfeimpoeflaii ZaAoassieJ" eaa (v© wol»

ook) de aiatw wet OSAT verï>osêeö «ReyabliloeiAee ToorlioïitiBÊsdiefisU»
te jUBSteyAsn getraöïit o «a» d* bier te lande vertoevende oialaeaea en
3PG^o-Suroï>®öfiea t« ^^egea de zijde van de «Eepibliek IiiÈonesle" t«

sulks ia ê« e<si?®t« plaats iaet ö.et oog^örJE ©ea gea^a&e&lijk 'front
te

AAH:

te
* d© Kluister van overzeese Ct«bied0dele&.,

B A, o R»
43228 - '46
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Javastraat 68

Tel. J

Biiiagen: ® jfe H....1 I.
Dict. : Typ. :

Uw schrijven No.

dd.

» ft «•
Onderwerp : **

IN» Chinezen ïiehtsfen zich tot dusverre «ciiter mfsdjêig gehouöen
van het politiële* fttftwwa aar Indonesische exti-«Eiisteo$ Mg»!! jit «as-

raen jsi®$i &i*t antlj&ig «114» Klote», «eg*U$t ook cuS** de öïi
M«a? te laMe aieïi üi*t ©p poütiels: tei-^ein pl««gt té

Hoe het Mtetar zij, het is opbellend dat nu, na cic
van Se OTO r ©enic crost op Se "lïen-srille'*, te ^uasterdfan ««11 zeker samen
vaa «ea gr©*p -{MB^aari en l®a®a«si«3?» tot s%aM is gtósöKfta. «MapMJ"
tevens «^c CFp^all^tó is», dat h*t öfela«®« •!•«•»» i*
de «Perhimpoenan ïncicwicöife^ . Blijkens het laatest© ni^atier voia
Indonesia", orgaaii deser vorBnifsiflg, is eis redacteur van liet hlad
<ypg»treden Si« P&k Ho, lid van de eerder senofij^de ötudcntea
"Ciiuiig San HuiH ea lid van het eoraité tot oprichting vtm de
toean P»sdo«do«k laóoBesla" * i:.e indryJc bestaat ©venwei, «lat Ss Chise-
san (aog) ia het alaeaseen vrij la«v* sta«m teé^encyveï k» t streven
fe«* -l̂ *l*%$«f«eiaî : w©^v»m de
is

is «11» ftus-aeiêtmg T<Kï3? 4« iwaa® «ï &«®« aieai»
zal weten wij t® houden v®a

leden irem de
Inöoa»3ia« «r ««a öominer ende rol in

spelen, s*l tit «a^©tel:|f«tS nl*4 &«t g^«i ai|m« Be
ö*rlflg„ gehoudöii op i iV.aart j.l, te AaisterdatG, hoeft re eö s eea
wijzing iix dö2» riclitifig opgeleverd . Tormeldenatmara is v«rö«r, dat

voorzitter ê»r vii^Éi !
ea tt*«nm9t&@S«" oer

methed* m4|m z*i* ö.e ware sooialieteri cl oor opsluit^ in do
coneentretiekwapen aon de cstionttlc beweglj^ oattroltken, ao4at
de waarli jïce öemooraten ontbraken.

Pit is de %«S@eaiiig ook ö« Indo-Eui^opeanen te trtjwagsn tot
v«p®aigiiig to€> te %r«Ö«&« üo^elijk pet het oog iiierop is
^©M*î  Ttterlflpie uit t* eXult*» «s otóc OM* %ep««M p«

in 1 6 naKien. Bit sim affeankelijic word*n gesteld van de am-
hoe Öe vereaiging ^ioh verder ^al ontwikkelen, docii

i® t-@7«ms opgaraerlet, dut d« ontwükeli&e der politieke situatie
hierop van invloed ml kucnen aijn.

.G .

43228 - '46
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YersnigJUig "Fersatoöan Pecdoedoek

ver\vljzine naar liet ge^lne rapport van Uw lnliciitiii«andi©iïst
.5 Maart J*l. , Dosa*13/36S, heb lic de eer W mede te delen, dat li ,

het sear op prijs zal stellen nader« inlichtingen te mogon ontvangen
de door . de "ï^rsatoean Penöoedoek Indonesla"'

HOOPD m emmum

Aan de Heer Hooföcomialssarls

: A V l ...... HJL A A JU
L,L.van Laere,
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Ik aeb de ee? U hiernevens ter Jcennlsaeming aan te Meden
eehrirt van oea e»k»iü rapporti vsui de InUoHtingëaAleBflt Den Haag
5 Kaart j*l., Do»a»13/?68, iiand«leade over de lm fcoofde desee yermftld*

Iglng, naar ét -wow waarvan ter bekorting rerw«»en aoge wo?£»*»
Spoedshalve i» Tlw Inlichtingendienst de^rad jde «aïderaliaMs ifige*

f dat op $ Eaort J.l* de in het rapport %«&eel&» Tergadering aeoaliolit, dat op 6
worden gehouden*

öearne houd ik mij aan>>evolen voor nadere MJaoader^edeii ore»
wPereato»aü Peaêo^aek Indonesië",

an de Heer H0ofdooBHal*a«iris • -v
an PoUtie» '

L.L.yan laere
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Bossrl3/368. G 3 H

Van betrouwbare zijde werd vernomen, dat te Amsterdam
enkele Indo-Chinezen en Indonesiërs het initiatief hebben
genomen en reeds de plannen hebben uitgewerkt, om tot de
oprichting te geraken van een politieke vereniging. Deze
vereniging, genaamd "Persatoean Pendoedoek Indonesia" (Een-
heid van Indonesische" ingezetenen) stelt zich ten doel de
samenwerking tussen de Chinese en Indonesische bevolkings-
groepen te bevorderen.

Het "intitiatief comité" zegt in haar oproep, dat de
ontwikkeling der toestanden in Indonesië haar dwingt tot
bezinning op problemen, waarvan de oplossing geen uitstel
meer gedoogt. Een der meest urgente problemen is ongetwij-
feld de samenwerking tussen de Chinese- en Indonesische be-
volkingsgroepen. Tot nu toe is hieraan niet zoveel aandacht
gewijd als wel gewenst was. Verder zegt zij, dat thans een
aantal Indonesiërs en Chinezen hier te lande .de kans gegre-
pen heeft om een milieu te scheppen, waarin voor Indonesiërs
en Chinezen gelegenheid bestaat tot het voeren van openhar-
tige gesprekken.

Na een grondige voorbereiding, waarbij het "comité" o.a,
met vele persoonlijkheden en de besturen van verscheidene
verenigingen besprekingen heeft gevoerd, zijn thans de plan-
nen uitgewerkt tot het oprichtingen van deze vereniging. Het
"comité" zegt, dat het gevoel van gemeenschappelijke verant-
woordelijkheid tot de grondslagen van een gezonde samenleving
behoort.

De beginselverklaring van de Vereniging "Persatoean
Pendoedoek Indonesia" baseert zich op het volgende:
1. a. De leden van de "Persatoean Pendoedoek Indonesia"

erkennen het recht van ieder volk om een vrije natie
te zijn.

b. Op grond daarvan achten zij de strijd, die het Indo-
nesische volk thans voert om zijn onafhankelijkheid
te verkrijgen en te bevestigen, rechtvaardig.

2. De leden van de "Persatoean Pendoedoek Indonesia"
zijn er van overtuigd, dat het minderheden vraagstuk
slecht kan worden opgelost in een vrije» en democra-
tische samenleving.

3. Zij zijn van mening, dat alle bevolkingsgroepen in
Indonesië mede dienen te helpen aan de opbouw van het
land hunner inwoning.

De oprichtingsvergadering van de "Persatoean Pendoedoek
Indonesia" zal plaatsvinden op Zaterdag, 6 Maart 1948, om
14.30 uur in het gebouw "Vrij Nederland", keizersgracht 604
te Amsterdam.

Het "initiatief comité" ontving reeds van een 60 tal
Indonesiërs uit Den Haag adhaesiebetuigingen.

Le volgende personen, wonende te Amsterdam, hebben het
"initiatief comité" gevoBmd:
^ 1- AgNIN, 2^ GOUW JANHOK, S.jMi.I-LAffARFA, 4 AQSY TJEITG SIT

II If 5x"OEY TJIIT SAN, 6./OH HQITG DJIE. T^RASONÓ. 8&&ÏE PEIC
9 .-T. s 03»™ ••

Verzonden op 5 Maart 1948
aan: C. V. D.
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