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Ondergetekende verklaart,
hierby vanaf l Februari 1949'
geen medewerker meer te
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Onderwerp; Bestuur p.R.I.S. (Partai Rakjat indonesia

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
•faardering bericht; betrouwbaar.

G E H E I M .
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Er wordt medegedeeld, dat tijdens een bijeenkomst van
enige leden van de p.R.I.S. (Partai Rakjat Indonesia Sarikat)
besloten werd tot de vorming van een voorlopig Bestuur in
Nederland. Dit voorlopige Bestuur zal definitief in functie
treden zodra de Interim Regering in Indonesië op l Januari
1949 tot stand zal komen. In het tegenovergestelde geval zal
de P.R.I.S. in Nederland ontbonden worden.

Het voorlopig bestuur is als volgt samengesteld:
Gemachtigde en gedelegeerde in Nederland van het Hoofd-

bestuur te Batavia:
* H.J.WENAS, wonende Columbusstraat 134 te 's-Gravenhage;

Voorzitfër:
?. B. J. L.'GROSblAlJT, alias T. N. ROES TAM, wonende Hugo de

Grootstraat 2Y te 's-Gravenhage (gegevens bekend);
Vice Voorzitter:

î Mr.geungkoe MIA"MIGA, thans wonende Vijzelstraat Ho.108
'te Amsterdam (zal zien binnenkort te 's-Gravenhage vestigen).

Secretaris-penningmeester:
A ingenieur Pieter TARENSKËIU, geboren te Batavia, 14 Juni
'1898, van beroep Hijverheidsconsulent in Indonesië, wonende
Archimedesstraat 85 te 's-Gravenhage.

G ommi s s ariss en;
Mr.Hobert JQEITOES, geboren te Batavia, 25 Juli 1912,

'studerend in' leiden,wonende Monnikendamplein 5 te 's-Graven-
hage;

wj imam SOBMARSOMO, Indologisoh student, wonende Kobet-
straat 45 te Leiden';

H T'WEBER, Indologisch student, wonende Maredijkstraat 51
te -ueiden;

2\, wonende Pleinweg 170 B. te Rotterdam.

<j pr.Mas SOEWARNO, geboren te Kedoe (Java), 10 October
1̂899, van beroep oogarts, wonende Laan van Meerdervoort
110*410 te 's-Gravenhage. (Einde) .,
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Onderwerp; Tergadering p.E.I.S.

Betrouwbaarheid berichtgever? betrouwbaar
Waardering bericht; betrouwbaar.

VZW

Blijkens bijgevoegde convocatie werd op Zondag, 21
November 1948 te 18.30 uur door de P.R.I.S. (Paxiai' Eafcjjat
indonesia Sqrikat) een besloten vergadering gehouden in
een cTsr zalefTvan "Amicitia" aan het llfesteinde lTo.15 te
's-Crravenhage,

Het doel van deze bijeenkomst was het vormen van een
definitief Bestuur, voorafgegaan door een lezing, te hou-
den door g.N.EQESTAM' (GROSMAN - gegevens bekend).

Aanwezig waren j^personen (mannen en vrouwen).
Het onderwerp vTfTTde door HOESTAM voornoemd, gehouden

lezing was: ' ~ •
"Het ontwaken van het Indonesisch nationaal bewustzijn".
Spreker kwam op voor een volledige samenwerking met

Nederland op basis van gelijkheid en bovenal rechtvaardig-
heid, waardoor het streven naar onafhankelijkheid van een
Verenigde Staten van Indonesië verwezenlijkt zou kunnen wor-
den. Dit ligt niet -alleen aan Nederland, doch grot'endeels
aan ons zelf. Wij moeten e- en dat is onze. plicht - aller-
eerst de ongewenste elementen onder ons eigen volk, die even-
tueel ons volksbelang zouden kunnen schaden, uitschakelen
uit de Volksgemeenschap.TSpreker bepleitte eerbiediging van
de bestaande rechten van de mens, zonder onderscheid van
ras, kleur, godsdienst of taal." Respecteer onze buren, op-
dat wij zelf gerespecteerd zullen v/orden. We moeten een een-
heid vormen zeide spreker en bovenal een goede verstandhou-
ding en samenwerking onder alle ingezetenen van Indonesië
betrachten. Wij wensen onder democratische wetten ons leven
aan te passen.

yerder zeide hij: "Wij. moeten erkenen, dat wij in vele
opzichten nog te dom zijn en nog veel van de 'Westerlingen
moeten leren. Ook dit kan slechts gebeuren onder vollefH^e
wederzijdse samenwerking en vertrouwen. Wij moeten ook onze
eigen fouten kunnen inzien en erkennen. Men kan geen eenzij-
dig oordeel vormen van hetgeen gebeurd is in ons land. Beide
partijen hebben fouten gemaakt.en thans is de tijd aangebro-
ken om elkander de hand te reiken. Men weet wat heir rode ge-
vaar in Djocja en omstreken heeft gedaan. Hieraan moet een
einde komen, wil men niet in onze federale groepen dezelfde
terreur en ellende meemaken."

Verder ging spreker over tot het behandelen van propagan*
da problemen in Nederland, Eveneens werden enkele financiële
kwesties besproken.

ïot slot van zijn rede zeide ROESTAM voorstander van de
coöperatie politiek te zijn, want non-cÈöperatie mag alleen
gelden, wanneer volk en land zulks eist.

Daarna werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vra-
gen, juist op dit ogenblik kwam de communist, Moezah HAMZAHT
(gegevens bekend) de zaal binnen en stelde ogenblikkelijk dé
vraag of het wel juist is, dat bepaalde groepen uit de
p.E.I.S. worden geweerd.

-2-
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ROESTAM antwoordde hierop: "Ja, die groepen worden geweerd,
die niet samen willen werken met de Nederlanders, non-coöpe-
ratie politiek voeren, tevens geweld gebruiken in hun onaf-
hankelijkheidsstrijd en persoonlijk partij-belang boven het
lands- en volksbelang stellen."

Een onbekende torager stelde de vraag of de heer BQESTAM
ook bepaalde groepen hiermee bedoelde. ROESTAM zeide: "Ik
weet niet in hoeverre de aanwezigen hier op de.hoogte zijn
van de politiek, maar wanneer*men de 2 vragen analiseert,
dan moet men tot de conclusie komen, dat beide vragenstellers
uit een bepaalde groep komen, die absoluut gekant is tegen

beginselen van de democratie. Als federalist moet ik nu
ot mijn spijt de gevoelige snaten van beide heren aanroeren,
ij zijt beide aanhangers van het Communisme en deze groep

_al geen plaats vinden in onze volksgemeensohap. Het commu-
nisme zal door het volk' van Indonesië bestreden moeten wor-
den, daar het thans beseft wat het communisme voor land en
volk betekent. .

Ook ditmaal-vrees ik, dat, wanneer wij niet de nodige
stappen nemen ten aanzien van het rode gevaar, dat reeds in
ons midden, is, het in indonesi^J opgetrokken gebouw nimmer/--
zal worden voltooid'.1 De vraag is: "Hoe moeten wij ons daaiv
tegen wapenen."om die vraag te beantwoorden is het allereerst
nodig, dat men inziet, dat het bezit van geheime inlichtin-
gen, documenten en dergelijke niet het voornaamste betekent
voor de verdere opbouw van ons land. De werkelijke veilig-
heid ligt in een fundamentele gezondmaking van onze maatschap
pij. Schelden, schreeuwen en communisten jagen helpt nietsr
Zelfs de best geroutineerde en geoutilleerde conta-splonnage
afdeling hè Ijbt evenmin. Precies zoveel S owj e t spionnen als er
opgepakt en bere.diÈLt worden, weten te ontkomen en nog eens
dat aantal blijft onontdekt. 'Schelden op de roden is geen
middel tegen het communisme, daarmede worden geen eerlijke
idealisten beschermd tegen de drogredenen, die hen worden
ing'erïüisterd» Wat" nodig is, is het vertrouwen in ons eigen
systeem, 'n.l. te zuiveren van wat verkeerd is. Mijn conclusie
is dan ook," dat geen. .Politie of contra-spionnage-afdeling zo
effectief kan wer«ten tegen deze Sowjetpenetratie, als. goede
psychologische' middelen^' die redelijke mensen overtuigen van
de deugdelijkheid van het democratisch systeem. En zo alle
zullen wij tezamen mensen van goede wil, Nederlanders en xn*
donesiers, slagen het rode gevaar een halt toe te roepen tot
welzijn van beide vdlfeeren.' . . " '

Aangezien er te weinig leden aanwezig waren, werd be-
sloten de verkiezing van een definitief Bestuur uit te stel-
len'tot een volgende vergadering* ,
V ' Hierna werd de vergadering gesloten met de woorden van
5QESTAM: "Moge aan, beide volkeren Nederland en Indonesië de
kracht en; wijsheid gegeven worden beide, landen tot een ge-
zonde democratische staat, op te bouwen. (Bijjde)
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P.E.I.S.
(party Rakjat indonesia Serikat)

's-G-ravenhage, 17 November 1948,

Aa*i de leden, Buitengewone Leden en
niet leden van de P.R.I.S.

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van een
bijeenkomst op Zondag, 21 November &94S te 6,30 uur des
avonds in de zaal van "Amicitia", We.steinde 15 Den Haag.

Het doel van deze bijeenkomst is het vormen van een
definitief bestuur, voorafgegaan door een lezing.

Spreker:

Onderwerp:

T.N. Roestam.Ec.

Het ontwaken van het Indonesische-Nationaal
bewustzijn.

Voor de bestuursv-erkiezing zal er nog gelegenheid be-
staan om tot lid van de P.R.I,S. toe te treden.

Wij hopen, dat U op deze bijeenkomst aanwezig kunt
zijn.

O

Het Comité:
.H.J.Wenas
Dr.J.p.mkijuluw
Mr.Tenfcoe.Nja.Migga
T.IJ.Roestam..Ec.
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OP 23 September 1948 werd in h

'AON O t

gebouw i* 14"
aan het westeinde alhier, tijdens e an̂ Kè's l o t efi"trt 'l e en-
komst, waar het woord werd gevoerd door:

Dr .HAINGGOLAff, afkomstig van Sumatra's Oostkust, die
hier te lanai ais vertegenwoordiger van het Indonesische
Rode Kruis tijdelijk vertoefde, besloten tot de oprichting
van een voorlopig comité van de P, R. I. S. (Part a i Sak j at
Indones i g, fi?yiica±'ï in Nederland.

Het voorlopig bestuur werd als volgt samengesteld:
Voorzitter;

Elisabeth Leonard GEOSMAN, ten rechte genaamd:~
Temoe j\fasTkTn:~EOEg!I?A!M, gëb oren te Me dan (S. O.K.), 6

juni lyoy, van beroep employé bij het Nederlandse Eode
Kruis te 's-Gravenhage en wonende aldaar aan de Hugo de
Groot straat j\io*37. Het Secretariaat der Vereniging wordt
ook door hem waargenomen.

Vioe-voorzitter:
WBNAS , geboren te Sarongson (Minahassa),

17 juni iyoi, noordambtenaar van de, Staat Oost-Indonesië
met verlof hier te lande, wonende aan de Columbusstraat
No.134 alhier.

penningmeester;
pe At3ener Mr.iüGA MIGA, tijdelijk verblijvende in

h&tel "pomona" alhier, thans op reis naar Indonesië (gege-
vens onbekend)» ' "

De voornaamste doelstellingen van de P.E.I.S. luiden
als volgt:

Zie Artikel 3 van de Statuten: '
a. Het bereiken van een onafhankelijk Verenigde Staten-

van Indonesië;

b. Het verwezenlijken van een Democratisch Indonesië
voor Volks- en Landsbelang;

e» Samenwerking met andere landen en speciaal met ffeder—
jt"" " land en haar wettige regering op Tnenseiijke- en ge-

'T*s- lijice basis;
JJ>'

d* jBovenal rechtvaardigheid en democratie.

Zie Artikel 4A. (politiek) sub 2:

C fi' Het bestrijden van Fascisme, Imperialisme, Anarchisme
en het

b. Het bevorderen van de vrije handel (Free trade), die
ten goede zal komen aan land en volk van Indonesië.

De leden van de P.E.I.S. noemen zich Federalisten.
Afschrift van een tweetal door de P.E.I.S. uitgege-

ven circulaires, naar de inhoud waarvan moge worden ver-
wezen, zijn hierbij genoegd.

verzonden op 8 ijovember 1948
aan: ^Ministerie yan Algemene Zaken.



P.R.I.S.

(PARTAI RAKJAT INDÖNESIA SERIKA3J.)

(Hationaal-Federatie.f-Democratisch-Oöoperatief)

I/.S»
Teneinde alle groepen van het Indonesische volk,

jong en oud,rljk én arm, van het besef te doordringen, dat
alle Indonesiërs samen en ied.er hunner afzonderlijk de
onafwijsbare plicht hebben om in volle bewustzijn en onder
volledige ejgen verantwoordelijkheid de samenwerking op
gelijke basis met Nederland te versterken, moet de nood-
zakelijkheid erkend worden om alle Daarvoor in aanmerking

i komende ïndonjsis.cĵ ĵ
l organi s a t ie' bi j ein-ta ̂b̂ nggn̂ pjnd̂ r,, .4& rtEür alisten* • "

""'-••'-••*""m••'1f*ÏU'ï,S,: spreekt zich uit voor1, e-en nationale
refih40H&3N!je en 2ij wenst, «ndèr gebyuikma&Jt&g van teleur-
stellende ervaringen $& het verleden en heden,vast te houden
aan, en Voort te bouwen-op het handvest de,r Verenigde Nat ie a
om uiteindelijk te komen fot een werkeiijke yolfcengemeen-
schap op Democratisoh-*?ederali&fcL£Kïh.€ grondslag,

Van de P.R.I.S. dienen niét alléén pGétf̂ Ü0elïe
of daarmee gelijk te stelled organisaties deel uit te makenf
maar evenzeer de vele en velerlei andere organisaties,die
bevordering van de vrede en wederopbouw van Indonesië
vooretaan,uit alle geledingen van ons volksleven.

Het te deaer zake door de P»R.I.S*genomen initiatief
dat 2i jn steun vindt in BataVia eri d'e door practiseh .alle
Federalisten en mede door verscheidene groepen van daar
vertegenwoordigde organisaties aanvaarde resolutie,verdient
niet alleen toejuiching, doch zeer zeker navolging.

Ter uitvoering van de bovenbedoelde gedachte is te
(. Den Haag op 23 September 1948 opgericht een voorlopig
\comite* van de P.R.I.S. in Nederland. .
Artikel 3 van de statuten van de P.R.I.S» luidt als volgt:

, . Het bereiken'van een onafhankelijk Verenigde
Staten van Indonesië* ,

Het verwezelijken van een Democratisch Indonesië
voor Volks- en. Landsbelang.

Samenwerking met andere landen en speciaal met
Nederland en haar wettige regeering op menselijke en gelijke
basis, bovenal rechtvaardigheid en democratie. .
Ar.tlköï 4*A. (politiek)sol).2

t "* Het bestrijden van Pascisme, Imperialisme,
•ƒ Anarchisme en het Comounismo.
Sub,B.van het Artikel 4.

Het bevorderen van de vrije handel (Free tröde),
die ten goede zal komen aan land en volk van Indonesië**

De P,R»I.S. regpegteert elk land en volk van
een Democratische staat en in het bijètondepi zij die mot ons,
in ons land willen samenwerken en van goede wil zijn en

<-. hun "Sttpériteits-oompiexen" ten aanzien van het Indonesische
volk, kunnen liquideren.

Deze wordt niet geregeerd door het nuchtere
verstand, doch door de gehéele instelling van de mensi een
persoonlijke soepelheid, om toegang te krijgen voor de
mens tot de mens.



De P.R.I.$. is doordrongen van het besef, dat de
toekomstJtge Verenigde Staten van Indonesië niet zonder
buitenlands'kapitaal kunnen werken om 0*6' economische
wederopbouw van haar land én volk te verwezelijken.En
daarom is het van zeer groot belang, dat wij met do .
•Nederlanders samenwerken als bovenbedoeld, in het beisCng
van beide volkeren.

En thans richt ik mij persoonlijk tot ïï allen
als.medewerker van de P.R.I.S. laten wij als Indonesiërs
en Nederlanders van goede wil,de vrede en veiligheid
handhaven en te dieneinde doeltreffende gemeenschappelijke
maatregelen nemen tot het voorkomen en wegnemen van vredo-
bedreigingen, en tot het onderdrukken van aanvaledadcn
öif andere inbreuken op de vrede van het Indonesisch land
en volk.

Laten wij aan de volken der wereld tonen, dat wij
inderdaad een democratisch volk zijn en in het gareel der
Democratische volken behoren,door met andere volken de
vriendschappelijke betrekkingen tot ontwikkeling te brengen,
gegrond op eerbied voor hot beginsel van gelijke rechten
en zalfbeschikking der volken,en andere passende maatre-
gelen te nemen..om het communisme in<«ns land te-onder-
drukken en de algemene vrede en rust voor het Indonesische
volk to versterken^ ,

Door samenwerking.kunnen wij onze nationale ~
vraagstukken van economische,sociale,culturele of humani-
taire aard te verwezelijken.Én bevordering on aanmoediging
van eerbied voor de rechten van de mens voor allen zonder
onderscheid van ras, geslacht, taal of godsdienst tewerk-
stollen.

Slechts zoo alleen kunnen wij als Indonesiërs
slagen en respect afdwingen van onze buurlieden.

Laat Uw gemoed tot U spreken en doe TJw plicht ala
Indonesiër, als een zoon van Uw land, en stel het volks-
belang boven Uw eigen belang,, ja zelfs boven het partij-
belang olti &et £aal; 03 toet;,algemeen belang van ons land en
volk,

Indien, U allen döUelfde mening bent toegedaan
en Uw plicht als Indonesiër .beseft, laten'wij dan gezamen-
lijk dit ̂ chonc doel verarczelijkea, want wij zijn hier op
aarde om elkanders lasten te dragon on het leed van ons (
medemens te verzachten,vooral van ons oigon land on voll;,
dat momenteel nog in oen bedenkelijke totstand verkeert.

Hoogachtend,
Ec.

Zij,die lid wensen te worden kunnen bïjgaënde strpok
ingevuld retourneren aan onderstaand adres.

Naam'; ................ .... Beroep : . . ...... . ....... ... .......
Woonplaats : ,v. ...... ...... .-, .'Wenst als lid van de P.R.1. 5.
ingeschreven te worden.

Handtekening. ....... .........
De' vormïïïg" van oen TefliiitieTTe^ïSur zal nog nader' bekend
gemaakt worden.
' s-Gravenhago , Hugo.de Grootstraat



T.N. RO S S I A M,Ec.
Hugo de Grootstraat 37

O I H O B L i I H «

Den Haag, -SOCT1.948 1948

L.S.

Gezien de slechte voorlichting betreffende Indonesië" hier in
Nederland, is het van groot belang dat hier in het land een
voorlichtingsdienst wordt opgericht, die speciaal de juiste be-
richten uit Indonesië aan alle ingezetenen van Nederland doet
verspreiden.

Tot nu toe is dit niet het geval geweest, met het resul-
taat dat zowel de Nederlanders als de Indonesiërs, niet de juis-
te stand van zaken weten en noch beseffen, waardoor zij dan ver-
schillende meningen zijn toegedaan, die de goede verstandhouding
van beide volkeren langzaam doch zeer zeker van elkaar doen ver-
wijderen.

Om aan deze mistoestanden een einde te maken, roep ik U
als Indonesiër tevens medewerker van de P.R.I.S. op, om gezamen-
lijk een resolutie bij de regering in te dienen tot het oprichten
en tot stand komen van een Indonesische Voorlichtingsdienst.

Zulks kan alleen tot stand komen, wannoar v/ij Mor in Nadar-
land de P, R. I. S. tot bemiddelaar aanstellen, aangezien de P.R.I.S.
de enige Indonesische. Partij is die tot zulks in staat is te
doen.

Gij Indonesiërs -hier in Nederland, indien (Jij allen Uw eigen
land 'en volk uit de ellende wilt redden en moe wil en kan werken
en het volksbelang van Uw land te dienoii, laten wij dan gezamen-
lijk dit schone doel verwezenlijken.

Te Uwer informatie heeft de voorzitter van do P.H.I.S. in
Indonesië n.l. Dr. F. J. NAINGGOLAïï, gedurende zijn verblijf hier
te lande reeds met de betrokken inutantios betreffende hot boven-
staande van gedachten gewisseld» Hot ligt dus aan ons dit te doen
voortzetten.

Laat Uw gemoed tot U spreken en doe Uw plicht als Indonesiër
en stel het volksbelang boven ons oigen belang, ja zelfs boven
hot partij belang. Ik vraag, noch dwing U tot de P. R. I, S. toe
te treden, doch slechts Uw plicht te doen voor ons land sn volk.

Zij, die er wat voor voelen, voor het oprichten van oen
Indonesische Voorlichtingsdienst onder ,jie,P.R.I,S., kunnen onder-
staand strookje ingevuld en getekend aan onderstaand adres doen
retourneren.

Tot het vormen van een Bostuur van de P.S.I.S., zal nader
worden bekend gemaakt.

Aan alle studenten, die lid wensen te worden, wordt onder

zolang zij nog studenten zijn.

Hoogachtend,
T.N. R O iï S T A M.Bc

N A A M :

B iS R O 3 P: , ,

¥ O O H P L A A T S;

wenst met ingang van * als lid van de P.S,I,S.
te worden in^sschreven.

Handtekening.
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NOTITIE:

AAN: ACD.
VAN: B.VIII

Ontvangen van een relatie.

Volgno'.

'' -1 KOU 1948-

ov.'48,

Verzoeke te agenderen en aan mij terug met de bundel
Grossman.

B.VIII.



P.R.I.S.

(PARTAI RAKJA2 IKDONESIA SERIKAÏ.)

(Nationaal-Federatief-Democratisch-Cöoperatief)

I.S.
Teneinde alle groepen van bet Indonesische volk,

jong en oud,rijk en arm, van het besef te doordringen, dat
alle Indonesiërs samen en ieder hunner afzonderlijk de
onafwijsbare plicht hebben om in volle bewustzijn en onder
volledige eigen verantwoordelijkheid de samenwerking op
gelijke basis met Nederland te versterken, moet de nood-
zakelijkheid erkend worden, om alle jdaarvpor in aanmerking
komende Indonesische organisaties £s. Nederland in éénzelfde
oygamraatTé bijeen ."te brengen, onder de Federalisten»1

Be P.R.I.S. spreekt zich uit voor een nationale
rechtsorde en zij wenst, onder gebruikmaking van teleur-
stellende ervaringen iii het verleden en heden,vast te houden
aan, en voort te bouwen op het handvest der Verenigde Naties
om uiteindelijk te komen tot een werkelijke volkengemeen-
schap op Democratisch-Federalistische grondslag.

Van de P.R.I.S. dienen niet alleen pacifistische
of daarmee gelijk te stellen organisaties deel uit te maken,
maar evenzeer de vele en velerlei andere organisaties,die
bevordering van de vrede en wederopbouw van Indonesië
voorstaan,uit alle geledingen van ons volksleven.

Het te dezer zake door de P.R.I.G,genomen initiatief
dat zijn steun vindt in Batavia en de door practisch alle
Federalisten en mede door verscheidene groepen van daar
vertegenwoordigde organisaties aanvaarde resolutie,verdient
niet alleen toejuiching, doch zeer zeker navolging.

Ter uitvoering van de bovenbedoelde gedachte is te
n Haag op 23 September 1948 opgericht een voorlopig

"jcomité* wan de P.R.I.S, in Nederland,
Artikel 3 van de statuten van de P.R.I.S* luidt als volgt:

Het bereiken van een onafhankelijk Verenigde
Staten van Indonesië.

Het verwezelijken van een Democratisch Indonesië'
voor Volks- en Landsbelang.

Samenwerking met andere landen en speciaal met
Nederland en haar wettige regeering op menselijke en gelijke
basis, bovenal rechtvaardigheid en democratie»
Artikel 4.A.(politiek)sub.2

Het bestrijden van Fascisme, Imperialisme,
Anarchisme en het Communisme«
Sub.B.van het Artikel 4.

Het bevorderen van de vrije handel (Pree trade),
die ten goede zal komen aan land en volk van Indonesië,

De P.R.I.S. respecteert elk land en volk van
een Democratische staat .en in het bijzonder, zij die met
in ona land willen samenwerken en van goede «ril zijn en
) hun "Saperiteits-complexen" ten aanzien van het Indonesisch
volk, kunnen liquideren.

Deze wordt niet geregeerd door het nuchtere
verstand, doch door de geheele instelling vau de mens, een
persoonlijke soepelheid, ora toegang te krijgen voor de
mens tot de meng*



De P.R.I.S, is doordrongen van het besef, dat de
toekomstige Verenigde Staten van Indonesië niet zonder
buitenlands 'kapitaal kunnen werken om fio; economische
wederopbouw van haar land en volk te VfcrwozelijkentEn
daarom is het van zeer groot belang, dat wij met do
Nederlanders samenwerken als bovenbedoeld, in het belang
van beide volkeren.

En thans richt ik mij persoonlijk tot U allen
als medewerker van de P.R.I,S. Laten wij als Indonesiërs
en Nederlanders van goede wil,de vrede en veiligheid
handhaven en te dieneinde doeltreffende gemeenschappelijke
maatregelen nomen tot het voorkomen en wegnemen van vrede-
bedrcigingen, en tot het onderdrukken van aanvalsdadcn
of andere inbreuken op de vrede van het Indonesisch land
an volk. .

; Laten- wij aan de volken der wereld tonen, dat wij
inderdaad een democratisch volk'zijn en in het gareel der
Democratische volken behoren,door met andere volken de
vriendschappelijke betrekkingen tot ontwikkeling te brengen,
gegrond op eerbied voor het beginsel van gelijke rechten
en-.aclfbe schikking der volken, en, andere passende maatre-
.gelen te nemen' om het communisme in ons land te onder-
drukken en de algemene vrede en rust voor het Indonesische
volk to versterken.
. . Door samenwerking kunnen wij onze nationale
vraagstukken van economische,sociale,culturele of humani-
taire aard te vorwezelijken.En bevordering en aanmoediging
Van eerbied voor de rechten van de mens voor allen zonder
onderscheid van ras, geslacht, taal of godsdienst tewerk-
stollun.

Slechts zoo alleen kunnen wij als Indonesiërs
slagen en respect afdwingen van onze buurlicden.

Laat Uw gemoed tot U spreken on doe ÏÏw plicht als
Indonesiër, als eon zoon van Uw land, on stel het volks-
belang boven Uw eigen belang, ja zelfs boven het partij-
belang ald hst 30a£ os kot:.algcmeon. belang -van ons land en
volk;

. . Indien U allen öase^fde mening bent toegedaan
en Uw plicht als Indonesiër'beseft, laten wij dan gezamen-
lijk dit schone doel versezclijken, want v/ij zijn hier op
aarde om elkanders lasten toedragen en het leed van ons
medemens.'te verzachten,vooral van ons eigen land en volle,

-momenteel nog in oon bedenkelijke toestand yc-rkecrt.

r . Hoogachtend,
T. 1T.ivo s tam. Ec,

Zij,die lid wensen te worden kunnen bijgaande strook
ingevuld retourneren aan onderstaand adrest

Naam: «,.,„,.. .Beropp.
Woonplaats; , Wenst als lid van de P.R.I,S.
ing o schreven t.e worden.

Handtekening*
De vorming van oen definitief b'ës"tuur zal nog nader bekend
gemaakt worden. '- ""
:'s-Gravanhago, Hugo de ffrootstraat 57,


