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HOTA ACD.

Voor OD. 1242
en BD. 59?

Onderzoek inzake het voorkomen van een rapport Wolf in de
documentatie Elzinga berust in PB 7837 (Drs. BOS)

ACD, 19-4-'51
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HD. 1Ê87- *50 dd . .S-6-1980, - O -
DAG 1050 door liet

?e**ot »StDd«Î «tóSê8&TIii1̂ §T*d«rlijke politUk v*a d. Partij
'fox da Atfootd •« b**» leidere gehekeld ea MM* tot *liatje%waarai»de
de voorzitter van gonowtóe partij, Kooe VCRRWX, ie begiftigd, bet
ontgolden. : ' • • • • • < • . ' . , . , '
D* Partij van da Arbeid helpt Volgen» spreker ia het geheim «ede, «en
aanvaleoorlog tegoa de fow Jet-Ubie «n olie wafo soeialietleebe aetle*
TOOT te bareidea* onder leiding «Kb d» ianrHtmmoo oorlegaatofceM,
wat het Vrodeaoeaate' uitvoert, doet bet in UI* openbaarheid. Hoohtan»
wordea «oer tot «ontti op«Mt«ld« I«tts»n9 w»lk« «en liijAngii tol t*b«mA
Tan dt «Md« i& Ai wereld inlWöden, ««tHwAe».
Aan tot slot van ai ju betoog roept spreker de eenwezigea op, de b«»ea-
•rbeidere» neJWBB «t* *ena*«od het Aoaterdane Bateneoralt* aanwezig Ie,
In bun utri^d voor tet ï>eh«ud «•& de VIMA» de «rootBt ao«elijke
te verlenen» ' - • •

Ka bot betoog vaa do laatate aprekor kaast do peraboa» die de
opeado, jeededelen, dat pen au feitelijk aaa bet eiade ia
do defleaatratie op bot |7ool«bterroia ea dat vervolgen» do otbot aaj
woxdea oaaengeBteld, welke door de «tod aaa» bet Waterloo- oa
DaalCl »ijerpleia aal trokkoa* Hij veraoekt de aanwecigoa de
alngen, welke door de leider van de "Ortedianet" ia verband n»t deee
optoabt «uilen worden gegevoa, aoa te borea ea op te volgea,

•toot «oMt voorafgegaan door de afdeling «Pionier»- vaa ket-AMV
«et een groot aantal vereniging»-, oq,partijvlaggea, Biereebter koaen
doa do ver»chllleade andere organieatiee aat voertuigen, leuzen,

fakkel» en eea &-tal Misiekeorpaen» o*«« '««anti*, "Trouw en
vrleoöeehap", «ïrtite|k«3Pi*« Fanfare" e» -Wittenburg'e Maaiekeorpe».

wordt door de deelneexire aam de optoebt Wi jwel onatge»rokea
*3toternatieiieJ»* gesoagen, at' ea toe begeleid door een de»d»

oorpeeiu Ocflc •eMwusielc weerklialct»
ïn d*x« steet, vooraf geigaa& door eea apendeek Met bet opeobvtft •
*WHaOk*t «arebeert e*eneen« eea g»»*p «*a ongeveer 80
jooge Mannen en enige vrouwen, gedeeltelijk behowende tot do danagroep

aede.

% bot laterlooplein aan^koaaen» worden de veroohilleade groepen, n*
laag* oen ter hoogte van bet gedeelte vóór do Move» ea ATronkork op-
geateld podiua en epreekgeatoelte, ia uitvoering oagevoer «tereenkoaendt
•et dat van het ITacHieterreiii, te zijn geechredea, opgeeteld op het
verboogdo aiddengedeolte eaa bot faterlooplein, waar op werkdagen dag*
•arkt en loa^enaarkt plegen te warden geaoodoa* Aamijaiagea «o*dea
gegevoa via veraebilleode aas holcen, palea oa bonen aaagebraebte
Ittidaprekem. Oe groepea «et eea groot aantal partij- en Vereaigiace*
vlaggen bij «ieh,ale»ede de Versehillende enzlekeorpe»», eteUan ziah
op voor bedoeld podium, te 88.15 mr koe* bot laatete gedeelte vaa
do «toot, dat te oawtve«ke 81,36 uur bot Uaelubterrein bod Verlaten,
op bot «aterloopleia aaa. vla do laidspreketfl «ordes «o aan«e«igoa
aededeliagea veratrekt oaftroat de groepen, welke arrlverea.
Alvoreac Benue BHAHOS» iaplaata van de aangekondigde Berend
bot alotwoovd apreekt, wordt Medegedeeld, dot zojuist ia aoagekottea
ooa vortegoawoordigor Van de grote aegonteagèr Paul Robeaoa» naoelijk
Sir tiMttïtflia die enige liederen ten bo«to zal govoa* Zi Ja komt oa
veraohijaiag op bet podium woidt oot groot eatbouoiaoae begroot*

slagt ooa lied .betrekking bebbeade op de A«erika«iaae arbeidere èa
kun leider Henri WAUad, een lied, door bo&iself geaaakt tor herinnering

*•»



Ond. Inlichtingen.
OP KAART

PAR: ACD
Naar aanleiding van Uw schrijven, d w 17aO-4y, Ni

66829, wordt het navolgende gerapporteerd. •<—~~~~
Bij onderzoek is gebleken, dat de in Uw schrijven

genoemde Noorse student is genaamd:
— - G u n n a r K o r b a n N_£j! E_ I M

C

•l

geboren te Ambarawa(IndönT), 25 Juni 1919» wonende te
Leiden, Rijnsburgerweg 144. Hij is in het bezit van een
Noors paspoort genummerd 24848, hetwelk geldig is tot 19
Augustus 1951. Op 31 Maart 1950 heeft hij zich bij de
Politie te Leiden, afdeling Vreemdelingendienst, gemeld en

.wam toen uit Oslo. Hem is verblijfsvergunning verleend
ot 30 Juni 1950, welke kan worden verlengd. Hij is een

zoon van Gustav Otto Johnsen NYHEIM, geboren te Melb (Nw),
November 1888 en Thora Eline Marie MO, geboren te Mo i

Rana (Nw), 17 Juli 1890, Hij behoort tot de Evangelisch
Lutherse kerk. Zijn in- en afschrijvingen staan aan het
Bevolkingsbureau te Leiden als volgt beschreven:
12**11«47 Oeg&geest (LeidsestraatWeg 11) komende uit Noor-

wegen,
19-4-50 Leiden komende uit Oegstgeest.

In 1939 is hij vanuit Indonesië naar Noorwegen ver-
trokken en verbleef daar ook gedurende de oorlog 1940-45.
Zijn vader is in Japanse gevangenschap in Indonesië over-
leden. Zijn moeder en verdere familie-leden wonen thans
in Noorwegen. NïHBIM zegt theologie te studeren, doch
staat niet ingeschreven aan de Leidse Universiteit daar
hij geen staats-examen heeft gedaan. Hij wil te Leiden
wel tentamens en candidaats-examen theologie doen. Hij is
van plan om na zijn candidaats-examen naar Amsterdam te
gaan om daar zijn studie voort te zetten. NYHEIM zegt over
één van de studie-beurzen te beschikken welke door de
oorse Koning beschikbaar zijn gesteld. Hij voelt veel

voor jeugdwerk en daar hij in Indonesië is geboren en daar
lang heeft gewoond, trekt de Indonesische jeugd hem aan.
In Januari 1950 is hij vanuit Oegstgeest naar Noorwegen ver
trokken en reisde daarheen met een Indonesische en een
Chinese student, wier namen niet bekend zijn geworden.
Volgens zijn zeggen is hij naar Noorwegen gegaan om te
spreken over zijn studie en het jeugdwerk. Met een dans-
groep zou hij daar niet zijn geweest.

De politieke oriëntering van NYHEB/I is niet vastge-
steld kunnen worden, doch aangenomen wordt, dat hij geen
communist is. *zr

Leiden, l Mei 1950,



Nr. 2600-B-'49.
Be t r, Indonesische avond

"Sinar Indonesia",

10 December

13 DEC. 1949

Op Vrijdag, 9 December 194-9,te 20 uur,,heeft de "Sinar In-donesia",
in een van de zalen van het llinerva-pavil j oen, Amsterdam,
een Indonesische avond gegeven, die door 70 personen werd bij-
gewoond. Onder de aanwezigen waren ongeveer 15 Indonesiër®,
meest van het type "djomgos" met hun,in het algemeen, zeer
jeugdige "dames",Het overige publiek was voor het grootste
gedeelte kennelijk, uit de arbeidersstand afkomstig.

Ma een korte inleiding van. een van de leden van het gezelschap
werd overgegaan tot de afwerking van een programma van
KrOEitjong liederen en Indonesische dansen.
De uitvoering stond op een slecht/peil.Zowel de liederen als
de dansen werden slordig gebracht.

politiek had de bijeenkomst geen enkele betekenis.
Dat de baten van. deze avond, die, gezien de vrij hoge zaalhuur
ia het Minerva-paviljoen,niet groot geweest zullen zijn,ten
bate zou komen van een drietal vrouwen van Indoaesisdhe vrij-
heidsstrijders die indertijd hadden deelgenomen aan de beken-
de communistische opstand tegen de republiek Indonesia, (zoals
door een van ée verbindingen was bericht), i s op geen enkele
wijze gebleken*Hierover werd met geen woord gerept.

Figuren van betekenis uit de Indonesiaa&fcewereld of uit het
Nederlamdse politieke leven werden niet gezien.

Te omstreeks 24- uur ging de bijeenkomst uiteen.



VBRTROWELIJK

8 DecemberVerbinding: No.12
Doss.4/64

Onderwerp: Indonesische avond "SlilAR lUDOÏÏESIA"
Datum ontvangst bericht: 2 December 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan: I.D. Amsterdam en Rotterdam
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

Volgens bijgaand afschrift-convocatiebiljet zal op
Vrijdagavond 9 December 1949 door het toneel en dansgezel-
schap van de "P.l." "Sinar indonesia" in het Minerva Pavil-
joen te Amsterdam een "Indonesische avond" georganiseerd
worden.

Van een Indonesiër, die in nauw contact staat met dit
feezelschap, werd vernomen dat de opbrengst van d eze avond
bestemd is voor de financiële ondersteuning van een 3-tal
Nederlandse vrouwen, die met Indonesische communisten zijn
gehuwd en sedert kort uit Indonesië zijn teruggekeerd.

De namen van deze vrouwen zijn:

1. Me.1 uf±r. P. E. G.FRANK, echtgenote van JOEaOTSff 'MOgpA DALEM
,»|voor kort inwonende bi.j M.STILLEBROER aan d e Aleidesabraat

81b te Kofcerda'm, sedert enige dagen verblijvende in het
clubhuis van de "P.I." aan de JFultonstraat 13 te 's-tiraven-
hage.

2. Me .1 uf f r. Wilhe Imina ffALANDT, echtgenote van R.M.(KMDO
-PRATOMQ. wonende .bij J.ffAlAHDT aan de Prankenstraat 50b
te Rotterdam;

3. Me juf ±r. Cornelia' SLAGTER, echtgenote van RAGHHAT
j\ bij de 'weduwe SLAGIMR aan de Watergeusstraat

te Rotterdam.

Bovengenoemde vrouwen hebben thans geen voldoende
middelen van bestaan. De maanen van d.eze vrouwen hebben
indertijd deelgenomen aan de bekende communistische opstand
tegen de republiek Indonesia. 2ij trokken met de communis-
tische benden het binnenland van Java in en lieten bovenge-
noemde vrouwen t« Djocja geheel aan hun lot over. Tot heden
hebben d eze vrouwen niets meer van hun mannen vernomen, (ein
dje)



c

A f s e n r i £ t

SIMR IHDONBSIA

organiseert op

VRIJDAGAVOID 9 DECEMBER 1949

een INDOHBSISCHE AVOND

in het M I W "B R V A P A V I L J O E N

Albert Hahnplantaoen 2 - 4

waarbij Indonesische klassieke- en Volksdansen

zullen worden vertoond en

Krontjong ten gehore gebracht.

7/ij verwachten dat de toeloop groot zal zijn,

daarom: H A A S T U !

Kaarten è f. 1,25 (incl.bel.) zijn verkrijgbaar

aan de volgende adressen:

Van "Beghenlaan 4 hs.

Gommelinstraat 35 -1'1

Amsteldijk 18 •'

Minerva Paviljoen.

Aanvang 8 uur Bal na tot 4 uur



UITTREKSEL

Voor ....................... .. .......................................... Naam

.Origineel in ..... . ..... .OD....a41...N..E* ............................. Naam ........... C.,P,.N...-.¥e.rg.a.derIr]gen.;...

Volgnr ............................. Ag.nr ...... .700.7.4 ................... Aard van het stuk ....Ye»g.«..G.*P..IL....te...Zaan(iam.

................................................................................. Afz .......................... l..D...Zaandam...: ..................................... Datum ....... .17... 9 «4.9.

C

@p Donderdag 15 Se|pt.l949 werd in "Ons Huis" aan de
Gedempte Gracht te Zaandam, een vergadering belegd
door Se C.P.N, afd. Zaandam.
Spreker: Henk GORTZAK.

Hierna volfede het optreden van het gezelschap
"Sinar ïndonesia", dat enige inlandse liedjes
ten gehore bracht.

Uitgetrokken door G* Afd./Sectie AP5... 4b Datum 20.,:1Q...4.9.,..

Op aanwijzing van

5074 - '48
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66829 z.CO.: Verzoek om

TOK II) I.V. /£ .

Van welingelicht* zijde vernam ik, dat oautreekfl
het begin Tam.. 1949 te. /Uasterdaiode Terhiâ unan S«ni Indoeasia"
(Vereniging voor Indonesische Kanst) t* opgericht. Deze vereni- •
ging stelt zioh ten doel het beoefenen en bestuderen van 4e
kuast in het algemeen «B bot beoefenen en uitdragen van de In-
donesische kunst in het bijzonder. Eet ligt In de bedoeling
van het bestuur de vereniging te splitsen ia verschillende on-
derafdelingen, welke sïi&%t ieder wt een bepaalde tak van kunst
zullen b«2Ïg houden.Zo werd reeds overgegaan tot d® stichting
van een groep» genaaaul "Widjajâ .welke de Indonesische dansen»

en aang «al beoefenen.

Baar werd vernoaen aou men het voornemen hebb«n met
deze groep enige voorstellingen te geven in Noorwegen «A 20
aogelijfc tereas lm êe ^Mer* Seandiaa-rlsehe landen. De Toerbcrei-
dende besprekingen hiertoe . zouden worden gevoerd door een Leid-
se stadent, die ia Indonesië «l t Noorse «H40X» is geboren «a die
«et mBantin In Bborw»gen zou verblljTeaa» Te Lelden zoti MIJ veel

m»t IndOBesiwrn aebben»

Ik jnoge U verzoeken mij * indien a3ogelijkT te wil-
len doen inllohten omtr«nt de identiteit van bedoelde Leidee .
student, waarbij ik tevens gaarne In kennia aal worden gesteld
met zijn politieke antecedenten. '

Het Hoofd van de Dienst

J.G.Crabbendam,

De öeer Coaaióaarifl van Politie
te



No. 3865 - '49

Uw brieven Nojs 63479^en 6416$
resp. van 10 en 83 Juni 1949.

Onderwerp ïlndonesisch dansgezelschap
van de P.I.

G E H E I M .

26 Juli 1949.

"-')O.

27-JUU1949.

In antwoord op de bovenaangehanlde brieven,alsme-
de ten vervolge op het dezerzijds schrijven No.235L -'49
van 20 Mei 1949 (Uw schrijven Ho. 58077 vaiij5 April 1949 },
wordt het volgende medegedeeld. *• / ** t**3

Eind 1948 of begin 1949, werd door meerdere leden
van de afdeling Amsterdam der " Rukun
(Rupi) getracht om te komen tot de oprichting van een gezel- j
Ilghëids-olub,als onderdeel van de Rupi. Daar het bestuur der
afdeling Amsterdam der Rupi er niet tot te bewegen was om
stappen te doen om tot de oprichting van een gezelligheids-
club over te gaan, ontstond in het bestuur van deze afdeling
een men ing s -ver schil, me t als gevolg, dat -de penningmeesteresse
Ruth S A N U, geboren te Tjimahi, 6 October 19 20, verpleegster,
fön"e^e*"ïe™A*msterdamjKassauk9de 3891, die een der initiatief
neemsters wasjvroor de oprichting der gezelligheids-c!4b,voor
haar f unatie ^bedankte en uit het Rupi bestuur is getreden.

Met ander en, w. o.
1. Sitj D E w I f verder e personalia onbekend ,
2. "A^oesD^J^A^J^A^bij U bekend, wonende te Amsterdam, Pa ui u s

Pottersjtraat 20 huis,
3. Harjo M I JL£JLS-fiL» *>i j U b eken d, won en de te Arasterdam,

----------- . ~— ̂  Jekerstraat 69 II,
werd daarop door BBXK Ruth SANU het initiatief genomen om te
komen tot de oprichting van een Indonesisch kunstgezelsehap,
*jnet als gevolg, dat begin 1949 te Amsterdam oh4er de n o om:

_BidonesiaMVereniging voor Indonesische^
kunstjwerd opgericht

~~~^

v'V

doel van deze vereniging is,het bestuderen en
beoefenen van de kunst in het algemeen en het beoefenen en
uitdragen van de Indonesische kunst in het bijzonder.

Ten einde dit doel te bereiken,zou het de bedoeling
zijn,om in de vereniging verschillende onderafdelingen of
groepen te vormen,welke ieder voorzich een bepaalde kunst
zullen bestuderen of beoefenen.

Om voor de hand liggende reden,werd onmiddellijk
nadat de "Perh&npunan Seni Indonesio" (verder £»j3»JU- te noe-
men) tot stand was gekomen,overgegaan tot het oprichten van
een groep,welke de Indonesische dansen-,muziek- en zang be-
oefende en waaraan de naam: "Widjaja1' werd gegeven.Andere
onderafdelingen of groepen van de P.S.I. werden tot dusver
nog niet opgericht.

In het bestuur der P.S.I. hebben zitting:
1. Ruth S A N U ,
2. Siti D E W I,
3. Agoes D J A Y A,
4. Harjo M I N P U N O,allen wonende te Amsterdam en
5>...&.» PANGGABEAN .wonende te Leiden.

Deze personen hebben tevens acfcfetefazg de leiding van
de onderafdeling "Widjaja",terwijl de artistieke leiding in



No. 3865-'49
van 26-7-1949. - 2 -

In handen is van Agoes D J" A Y A,in wiens woning ook de sa-
menkomsten en repetities worden gehouden.

De P.S.I. telt thans ongeveer 30 leden,waarvan er
30 te Amsterdam,
10 te Leiden en
l te Utrecht woonachtig zijn.Al deze leden,waarvan de namen
niet bekend zijn,zijn tevens werkend lid van "Wldjaja" en
het zijn deze.die optreden bij uitvoeringen welke door deze
groep op meerdere plaatsen werden gegeven.

Naar werd vernomen,zou het inderdaad in de bedoe-
ling liggen,dat door de leden van "Widjaja" enige voorstel-
ilingen zullen worden gegeven in Noorwegen enzcjmpgelijk in
fandere Sandinavjoi9_lgnden.Ten einde UJl"d,tize~Ttr:CpTe komen,

or'den "thÏHs^ïn Noorwegen daartoe besprekingen gevoerd.Deze
worden gevoerd,door een in Indonesië uit Noorse oudersjge^_
boren en daar opgevoed persoon,waarvan dë'*naaffi nlert •TfèKencT
TsTïïpoh die in Ledden, atudeert en daar veel met Indonee4««fee
siers- noófzakej-ijk ledenfvan de Rupi- omgaat en thans met
vaoajtitie in Noorwegen zou vertoeven.In tot oordelen bevoegde
kringen is nog niet bekend.of deze besprekingen reeds tot
enig resultaat hebben geleid.

Niet is kunnen blijk en, da t,wanneer deze trip naar
Noorwegen vgn "Widjaja" nieii zou kunnen doorgaan,door leden
van "Sinpr Indonesië" - d.i. het kunstgezelschap van de "
Perhimpunan Indonesië" v een trip naar Noorwegen zou worden
gemaakt.

Wel is gebleken,dat er contact bestaat tussen
"Widjaja" ener- en "Sinar Indonesia" anderzijds.Het zou n.l.
in de bedoeling liggen,oia,wanneer de noodzakelijkheid daar-
toe bestaat - b.v. wanneer anders bepaalde Indonesische
dans- muziek- of zang-nummers niet op de juiste wijze zouden
kunnen worden opgevoerd,danwei om andere reden niet geheel
tot zijn recht zouden komen - door de leden van "Widjaja"
assistentie zou worden verleend bij eventuele uitvoeringen
van "Sinar Indonesia" of omgekeerd.Voorzover bekend,heeft
deze uitwisseling van leden nog niet plaats gehad.

Niet bekend is of meerdere leden van " Widjaja"
tijdens de bezetting van Indonesië met de Japanners zouden
hebben gecollaboreerd.Vrijwel alle leden van de P.S.I. zijn
tevens lid van de"Rukun Peladjar Indonesia" (Rupi),

Verwijzende naar het vermelde in de bijlage van
Uw schrijven No.63479 van 10 Juni 1949,omtrent de daarin ver
melde reis van het "Indonesische dansgezelschap van de P.I."
naar Budapest,wordt Voorzover nodig opgemerkt,dat hier ver-
moedelijk wordt bedoeld het kunstgezelschap "Sinar üiidonesia?
Daar dit gezelschap een onderdeel is,van de te Amsterdam ge-
vestigde,uitgesproken communistisch georienteerde"Perhimpu-
nan Indonesia",kan worden aangenomen,dat wanneer daartoe de

Jje^jbligjH^^

l̂̂ ^
en coiigresT

Betreffende de meerdere malen hierin genoemde Agoas
DJAYA,werd vernomen,dat deze voornemens zou zijn,ofastreeks

v) Ihet einde van dit jaar.zich met zijn broer Qtto DJAYA.gebo-pm
^«te Rangkasbetoeng,3 October 1916,kunstschilder,wonende te

Amsterdam,Paulus Potterstraat 20 huis,voor verdere studie te
Parijs Aal vestigen.De bedoeling zou zijn daar omgeveer 2 >*»•
j a t r te blijven.Sinde,

0.3.



MINISTERIE 7 AH ALGEMENE ZAKSH .
" 3 . - *fr-Öravenhage, S3 Juni 1949-,
Ho.: 64161.

Onderw, i Indonesisch dans-
gezelschap van de

YHI. TZ.3.
Met verwijzing aaar mijn gaïiela soliTiJven van 10

j.l,, Ho.63479, ïieb ik de eer U atAd« te delen, dat het daarbij
bedoelde kunstge?eJUchap geaaamd KOU 7ijn ^Widja^a KaHstg««el*
schap*, E4 leden zou tellen én onder leiding zou staan van d«
kunstschilders Agoes DJaja en Otto Djaja.

i HIT HOOïI» YAH DE DIINSf,
.voor deze:

L. L. van Laere. '
Aan de Heer
Hoofdcoamissaris van Politie,

'I Bt-j P A M. U



8 Juni 19f$.

Bijl*! l*
Oaderw»: Ijadon«slsoh danagazelaohap

; van d* P.I. '
Tllï, T2.4. l 11 M.

.Ik l*)» 4* **r O hierbij ftaa t« bledöa afaohrift van
icgwadlenflt alhier, vac 2 Juoi

.
heim rapport vao 4* InU
NO.POB». 13/47», naar 4» livhoud waarvan ter t>«kortiüg
awge worden en s»t T*rzo«fc ai j i «s^«dc* w«l te will«ü lalloht«n.

ge-

HET HOOJD VA» .DS DISSST,
voor

Aan de
van ï̂ olitle,



KÏHÏSTEBJB VAJf ALGBMS1B ZAKBS*

BUI*»' M*.-
Oaderweppi Indonosisoh. dansgeaeleoliap

VIII , EV.2r ' • ••

Jk heb dt ©er U hierbij aan te bieden afeohrift van
een geheim rapport van de Inlichtingendienat van d» Gemeen-
tepolitie alhier, van 2 Juni j.l., No.Doas.13/479,naar de
inhoud waarvan ter bekorting verweaen moge worden «a aet
veraoek mij terzake wel te willen inlichten.

HM HOOFD VAK m DIEH3T.
Namena deae,

De Heer HoofdoommiaaariB van Politie

L.L.yan Laer»,
AMSTERDAM.
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G 'S H E I M«

Verbinding: No.12

Doss.13/479

Onderwerp: "Widjaja Kunstgezelschap"

Datum ontvangst bericht: 9 Juni 1949

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht geaonden aan:

Medewerkende instanties:
Ondernomen actie :-•—

13 Juni 19/
!,

Vohno.

15 JUN11949

OP KAART
ACO/ H
DA i -
PAR; ƒ

ƒ
ïen vjrvo^ge op dezerzijds schrijven van 2 Juni 1949

Doss.no.l3//v9 inzake het in Amsterdam opgerichte Kunstge-

zelschap, wordt medegedeeld, dat dit gezelschap de naam

draagt van "Widjaja Kunatge zelschap" . De leiders van dit

gezelschap zijn de bekende kunstschilders, de gebraeders

Agoga. en 0 1 1 o D JA JA , wonende te Amsterdam.

gezelschap telt thans 24 leden, (einde)



JUNI '

Aap

Van r, t r.

een

U I T T R E K S E L
U«
A9.n
Voor i.

- . VK>rdt
danaer uit bet
iiesia":

toegezonden een foto van o e bekende aolo-
Indoneaische Kun 3 toezei se hap "Jlnar Indo-

vjonende: iCrocrne Kijdrechtstraat,

De foto worot verkocht ten bete van het cc t iQ-fo i iös van de
vereniging "Pernifiiroenari Indonesië*, lio^elijh behoort zi.j
tot een serie. In öat geval zal worcen f;etracht no,-; aoercere
foto's te verkrijgen en öe routen te verzegelen van degenen,
die daarop voorkoken. - Einde.



G E H E I M ,
Verbinding: Ho.12

Doss.13/479
Onderwerp: Indonesische dansgezelschappen
Datum ontvangst bericht: 27 Mei 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

2 Juni 194!9i 3 JUNI 1949

OP KAART

ACD/ H
DA-I-: &

c*
.&.

PAR: £/«

m»

O

In hef'Indonesische dansgezelschap" van de "P.I." is
een scheuring ontstaan.

Mejuffrouw Buth SAEOE, geboren te Tjomahi 6 October
1920, wonende Nassaukade Ho.359 I te Amsterdam, is na een
onenigheid gehad te hebben, uit dit "dansgezelschap" getre-
den. Zij heeft thans zelf een dansgezelschap gevormd. In
Indonesisöhe kringen wordt dit dansgezelschap "de club der
collaborateurs" genoemd, daar verschillende leden ervan in
Indonesië met de Jappen gecollaboreerd zouden hebben.

Dit dansgezelschap zou in de a*s. zomervacantie een
tournee naar Noorwegen maken.

Teneinde de benodigde gelden voor deze tournee te ver-
kri-jgen werd kort geleden door dit gezelschap in Amsterdam
of Utrecht een voorstelling gegeven. In financieel opzicht
is deze voorstelling geen succes geweest. Hierdoor aal de
reis naar Noorwegen wel geen voortgang hebben. Mocht de
tournee van het "Indonesische dansgezelschap" van de "P.I."
naar Budapest en andere Oost-Europese landen, waarover
dezerzijds reeds werd gerapporteerd, geen voortgang hebben,
dan zal dit gezelschap in de plaats van het gezelschap van
Mej.SANOE naar Noorwegen gaan.

Enkele leden van het "P.I."-dansgezelschap woonachtig
te 's-G-ravenhage, o.a.

Me.1.A.H.MC G-ILLAYRIJ, geboren te Batavia 19 Augustus
1922, wonende Oopernicuslaan No.209 te fs-Gravenhage, heb-

reeds een verlenging van hun paspoorten aangevraagd,
hebben de vrees geuit, dat deze verlenging geweigerd
worden, (einde)



. 2945 - 49. j

Oaderwerp-.StJMMTA (SOMANTA) Kosim,.;, _ uTlrOpïS 1̂ 9.

<~i'-
G e h e i m .

w

'-Een vervolge op de dez^rzi j dse brieven Ho.7228 - 48
van 17 December 1948 en Ho. 5207b - 26 - 48, van 25 Januari
1949, zij me de gedeeld, dat de daarin genoemde StTMANTA (SOMANTA]*

* Kosüa. geboren te Tjimahi 21 Oktober 19 2 5, bankwerkë r, wonende
'

I

p

te Amsterdam dommel inst raat 35 III» in verband met zijn ver-
trek naar Batavia, zi^h op 26 April 19^9 uit het Bevolkings-
register alhier heeft doen afschrijven.

Zi4^ echtgenote genaamd Guillennina, ffeli<^ia,LUCK:ERr, i
geboren te Wil l ernst ad 4 (Ne d. Anti 11 en )3 O November 1927, met haar
kind SUMANTA Marjori e, geboren te Willemstad (Ned. Antillen)
10 Januari 1947, zullen naar Willemstad (Me d. Antillen) veiv
trekken,

Tot dusver is niet kunnen blijken, wie na het vertrek
van SUMANTA Kosim vd. fals leider van het kunstgezel s^hap :
"Siner Indonesia" op treedt. Eind e.



UITTREKSEL *

Voor <*?....?242... Naam !'Indo»eaIa.ch...Kva t̂gez.elsffh*p...P»Thî «»aii. Infl. *

Origineel in H-L.777.P.» Naani SJAFIRBPIH.

Volgnr Ag.nr 60915.. Aard van het stuk Bsrlchtgering • :

Afz I.,D......I>.en...Haag.. Datum ,2..6...4.*49..

C

. Mèj. A.M. MAC GILLAVRIJ, geboren te Batavia 19.8.22,
Tronende Copërnioualaan 209; te Dea~Haag7 onderhoudt,
een" geregelde correspondentie met fle Indonesische
student:

te"Bu*apest
Ziji adres aldaar is* SJAFIRUDIH, Budapest, Ko'rosi
Sandor Nept Collegium Oarso Utoa I.

Uitgetrokken door J.».H» Afd./Sectie AC33....n:...b.. Datum .2.3...6.,A9..

Op aanwijzing van B....YII.I.

5074 - '48



GEHEIM!Verbinding N r. \*>

Sr. 2600-4-9

Onderwerp: Kunstgejael s^hegj "Sinar Indonesia'*

Datum ontvangst bericht: 11 April 19^9

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar
K rT^f'Tevens bericht gezonden aan: /Q yji>-

Medewerkende instantie: geen

Ondernomen actie : i-—

,April 1949

Vo!

f*
mg

Door het bekende Indonesische Kunst gezelschap>' "Slflfrr
zal op 15 April 1949 in het Mlnerva-lpavilaoen, alnier, een uitvoe-
ring worden verzorgd voor de leden van de bij de E. V. O. aangeslo-
ten Bond van Zeevarenden, meer in het bijzonder voor de .echtgenoten
van hen, die momenteel varende zijn.

iVerder zou het gezelschap van 20_tot 26 April te Parijs vertoeven,
Iwaar het uitvoeringen zal geven voor de bezoekers en belangstellen-
fden van het we rel d-vrede-congres te Parijsr

} Tenslotte begeeft het ai^h einde April naar Praag jb.er opluistering
^^Van de a\Ldaar~pTaa-tsvindende l^-Mei-festiviteitenT"- Ëinde^

M.-2



A„...ILIi Q. -.5. 8 JE. JF !ü«

G l H E I M.
No»lS* 5 Ifcbruarl

D038. 4/48.
Onderwerp! Bijeenkomst "P,!»'V -
Datum ontvangst bericht: l Februari 1949.
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.
Waardering bericht: betrouwbaar.
Tevens bericht gezonden aan; I,D. Amsterdam.
Medewerkende instanties:
Ondernomen acties—-

Op Sateröag, 29 Januari 1949, t© 23.00 uur werd ten
huize vaat '

te
15 Hei 1907 f woneöae BoggeveeJistraat Be «.191 t»
hage, eau besloten bl jeenkoma t gehouden door de "P.I.", af-
deling Den Haag*

waren plm. 15 personen (mannen en vrouwen) on-
der wie alen eveneens bevond D.1a.1eng PPATOKO uit Amsterdam.
I«atetgeiio«si(a.e had uit Amsteroam een Russische propaganda»-
film B»d»g$b3?aoht, welke vertoond werd»

De fl In toonde etikele beelden uit Rusland, zoals het
graven van ©OB S50 K„M, lang kanaal in recordtijd van enkele
maanden.

Na d© filmvertoning besprak D ja j eng FRATOMO het plan can
in het begin van de maand Juni 1949 met het balletgezelschap
"Indoneaia" een tournee van 6 maanden te maken door da Oost-
luropase landen en da Balkan* Hat gezelschap zal uit 11 per»
sonen bestaan, dia hiervoor nog aangekocht aullen «orden*

Eén der aanwezigen vroeg of da benodigde passen au viaa
geen moeilijkheden zouden opleveren, wa&rop D Ja jaag ITtATOî K)
antwoordde; "Oh, dat maak Ut wel ia orde. We gaan imaers als
artietau en niet als politieke personen".

Toorts werd besloten om voortaan de bijeenkomsten ram
da "P.I." op verschillende plaatsen bij enkele leden thuis
te houden «m te voorkomen, dat iets van het gesprokene naar
de buitenwereld zal uitlekken* (Einde).



No; 5207 b-26-»48, ;'

Uw brief: No, 51992 d,d. iS-l-̂ g,1

Onderwerp: Indonesisch Kunstgezelsohap,

G E H E I M ,

"r

ûubu»t.«WHCsKH>b.

31 JAN. 1949

in overleg met de Inlichtingendienst te Den Haag kan als
antwoord op bovenaangehaald schrijven omtrent het Indone-
sisch Kunstgezelschap het volgende worden" bericht:

Hoewel naar buiten de indruk wordt gevestigd, dat h,t.l,
meerdere kunstgezelschappen zouden bestaan, welke onder
verschillende hamen, zoals "Sinar Indonesia", "Indonesisch
Muziejcgezelsohap", "Indone_siscJS Ballet" of "Indonesisch
Dansgezelschap" dan wel onder soortgelijke namen, zowel
in Nederland als in het Buitenland optreden, bestaat er
in wezen geen enkel afzonderlijk gezelschap. Al deze blijk-
aar afzonderlijk optredende groepen én groepjes vormen

een onderdeel van de alhier gevestigde vereniging van In-
onesiSrs, de "Perhimpunan Indonesia",
eder optreden d©£>r een dezer groepen, hetzij in Neder-
land, hetzij in liet buitenland, wordt geregeld door de
'̂ Perhimpunan Ihd ones i aT •
.Oe™ ffiedéwejSiïïae personen ontvangen voor hun optreden, be-
houd!5s~danevêntuele reis- en minimale verblijfskosten,
geen vergoeding^ doch verlenen hun medewerking verder be-
langeloos. De eventuele baten, welke het optreden opleve-
ren, komen ten goede aan de "Perhimpunan Indonesia"*
De medewerkende Indonesische leden van deze verschillende
groepen zijn praktisch zonder uitzondering lid van de Per-
himpunan Indo^nesAa*
Hoewel in de meer grote oentra als Amsterdam en Den Haag
een bepaalde kern voor ieder van deze groepen bestaat, is
het vrijwel regel, dat de optredende groepen worden samen-
gesteld uit personen, welke op verschillende plaatsen
woonachtig zijn.
Ook is het, voor zover bekend, eenmaal voorgekomen - n,l,
op het Waarheidzomerfeest in 1947 - dat met het gezelschap
is opgetreden één der Indonesische scheepsbedienden van de
Stoomvaart Mij. "Nederland", alhier. (Zie dezerzijds soferij*
ven No, 8S97 a-l-*47 d,d. 8-4-T48 in antwoord op Uw schrij-
ven EX 22S34 d.d. 22-10-»47.) .

Voor Amsterdam bestaat voor zover thans bekend de even be-
kern uit:

Soegeng NOTODIHARDJO Raden Mas, geboren 25 februari
1911, werkzaam bij de Rijksverzekeringsbank. alhier,
wonende te Amsterdam, Kromme Mijdrechtstraat 80 huis,
Kosim SOENANTA, geboren te Tjimahi, 21 October 1923,.
bankwerker, wonende te Amsterdam^ Coramelinstraat 35-111.
SOERAOTÖ Mas, geboren te Tjaroeb Ban (Pilang kentjang)
18 Februari 1918, werkzaam op de Simplex-rijwielfabriek,
wonende te Amsterdam, Nieuwe Prinsengracht 4-III*
Euth SANOE, geboren te Tjimahi, 6 Ootober 1920, wonende ._
te Amsterdam, Nassaukade 359-1, terwijl ook meerdere

4̂



Ho. 5207 b-26«»48. * 2 -

O V

te Gombong

malen als danseres zou optreden:
5, Lilah SOSSILO, geboren te Sitobondo, 13 November 1916,

studente, wonende te^Amsterdam, Gerrit van der Veenstraat
167 bv,

r

Ofschoon met vrij grote zekerheid kan worden aangenomen, dat
naast de hiergenoemde 5 personen nog meerdere andere te Am-
sterdam wonende Indonesiërs regelmatig met deze groepen op-
£reden, werden tot dusyergeen andere namen vernomen»

In Den Haag zou, voor zover bekend, de kern bestaan uit:
l» Wajan GAREDEG, geboren te Karang Asem, 20 Maart 1919,

ambtenaar bij de Centrale Distributiedienst te Den Haag,
wonende te Den Haag, JFultonstraat 13»

2. Anne Mathilde Mac GILLAKffiT, geboren te Batavia, 19 Au-
gustus 1922, wonende te Den Haag, Cpperniouslaan 209.

3. KAJAT, geboren te Madioen, t 1912, van beroep kellner,
wonende te Den Haag, Fultonstraat 13.

4, Mina KAJAT, geboren te Madioen, echtgenote van de onder
3 genoemde KAJAT, wonende Den Haagj Fultonstraat 13.

5, MATRAWT^. geboren 18 Juli 1900,/7an beroep kellner, wo-
n Haag^Prins Hendrikstraat 55/21.

J
Voorts Is gebleken, dat bij uitvoeringen ook medewerking
wordt verleend door:
--Basoeki ABDULLAH Raden, geboren te Solo, 28 Januari 1915,
kunstschilder, wonende te Doorn. Van hem is bekend» dat hij
met Mr, Soegeng NOTÖDlHARDJO Raden Mas e.a, heeft deelge-
nomen aan de uitvoeringen, welke door een Indonesisch ge-
zelschap in 1946 in Engeland werden gegeven.
Van Basoeki ABDULLAH en Mr. Soegeng HOTODIHAEDJO zouden
foto's opgenomen zijn in het Engelse tijdschrift "The
Geografilfcq" van September 1946.

|De aandacht blijft op deze aangelegenheid gevestigd en zo-
•dra namen van andere personen, dan wel nadere gegevens
•dienaangaande bekend worden, zult U daarmede onmiddellijk
|in kennis worden gesteld» Einde.

Tevens bericht verzonden aan: I.D. Vs-Hage» 0. 3,



MINISTERIE VAN
. v:̂  »s~Gravenhage, 18 Januari 1949,
Ho» 51992.

Onderwerp$ Indonesisch ïïunstge-

Het verwijzing naar het geheime rapport van uw
Inlichtingendienst van 17 December j»l«» Uo.5207a-S6-48j
handeiead© over het Indonesisch Kuiistgezelschap, heb ik
de eer U me&e te delen, dat •«mar leden van dit gezelschap
in groepsverband ook hét buitenland plegen te bezoeken
om medewerking te verlenen aan politieke samenkomsten,
ik het zeer op prijs zal stellen, dat een KO volledig
mogeli Jfe s-apport wordt gemaakt over de huidige saiaenstol'-
ling van"het gehele kunetgezelsch&p en de samenwerking
met andere organisaties, onder venaelding van alle per-
sonalia van betrokkenen en alle eventueel van belang
zijnde inlichtingen over hun personen en hun activitei-
ten.

paar blijkens het aangehaalde rapport van Uw In»
llehtlngendiejïst ook vele leden van het gezelschap te
•s-Gravenhage woonachtig zijn, zou het aanbeveling ver-
dienen, dat bij de samenstelling van het rapport volle-
digheidshalve overleg wordt gepleegd met de Inlichtin-
gendienst hier ter stede *

Yoor toezending van het rapport houd Ik nd j gaarne
aanbevolen^ terwijl een spoedige afdoening dezer aange-
legenheid zeer op prijs wordt gesteld.

HIT HOOFD VAN DB DUNST»
voor dezes

L.l,.v.Leeree

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie,
te
A M B f S S P A M.



A J S G H R I F T,

G E H E I M.
Verbindingj : No.12.
Doss.4/42.
Onderwerp: Leden "Perhimpoenan Indonesia".
Datum ontvangst bericht: 5 Jan.'49.
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.
Waardering bericht: betrouwbaar.
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

8 Januari 1949

//- X-

B.O.S. van
16 December 1948.
No.49734 M.V.A.Z.

Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt mede-
gedeeld, dat

Mejuffrouw Anne Mathilde MAC GIILAWT. geboren te
Batavia, 19 Augustus 1922, wonende Copernlouslaan No.209 te
's-Gravenhage, een dochter is van: Wil Ham MAP GILLAVHY,
gepensionneerd Nederlands Indisch Inspecteur van Politie
Ie kl., die op 20 Maart 1945 te 's-Gravenhage overleed.
Zij heeft de 3-jarige H.B.S. te 's-Gravènhage doorlopen en
studeert thans voor de acte M,O. Engels. Na 1945 heeft zij
enige tijd als typiste bij een levensverzekerings Maatschap-
pij gewerkt en daarna tot Mei 1948 bij het Centraal Distri-
butiekantoor te 's-Gravenhage. Tegen het einde der Duitse
bezetting heeft zij illegaal gewerkt voor het verzetsblad
"De Bevrijding", dat door de "Perhimpoenan Indonesia" werd
uitgegeven. In 1945 (na de oorlog) werd zij lid van de
"P.I." en is dit tot heden gebleven,

Met het dansgezelschap van de "P.I." heeft zij enkele
tournees gemaakt naar London, Praag en Parijs. Thans geeft
zij 2 maal in de week les in het Nederlands en Engels aan
enkele leden van de "P.I." (kellners van Indische restau-
rants) in het "P.I."-clubgebouw aan de Fultonstraat 13 te
1s-Gravenhage.

Hoewel niet communistisch of anti-Nederlands, is zij
sterk pro-republikeins georiënteerd. Door haar omgang met
Wajan GERBDEG (20-3-'19) (personalia bekend) is zij verr
moe de lijk' met deze republikeinse sympathieën geïnfecteerd.

, (Einde).



Amsterdam, 17 December .1948
'i

Betreft: Indonesisch Kunstgezelschap
i :

G e h' e i m - : .

1948

O

o

In vervolg op hetgeen over het optreden van bovenbedoeld
-gezelschap o,m., ytfferd gemeld .in een dezerzijds gesteld
rapport nr* • 520/-26-48, d. d. 29 September j.l,,, kan nog
worden medegedeeld,, dat bij .nader contact met -figuren uit
deze artistengroep vastgesteld is kunnen worden, dat de
destijds optredende danseres, waarvan een foto. i s toe^e-
voegd aan' het bedoelde rapport, genaamd is:

A,M.Mac GILLAVHY. ' _ . . . . . • •
.woaendei CppernTcwslaan 209,
''s-Gravenhage. -

Waar het wel zeker schijnt, dat ook vele andere leden van
deae troep woonachtig zijn te * s-Gravenhage, kan desgewenst
daar een verder onderzoek worden ingesteld. • ' !

Als impresario van het gezelschap treedt op:
Kpsim SOMANTA» :

oren te oyiMahi, 21 October 1923, i
ƒ Nederl and s onderdaan; " ' i

/ / ' Iterkgenootschap: Mohammedaan; -.. l
// gehuwd met: Guillermina Felic-ia LÜ'OKEET, geboren te WilJfeem-
// stad, „Ouracao, 30 November 1927; ~~ .
/ in bezit van paspoort Nederland n r. 308981, geldig tot

4 December 1949;', .* '
Soenanta is sedert 24 Juni 19^7 woonachtig te Amste'rdam,
daarvoor verbleef hij te Haarlem. Aanvankelijk woonde hij
te Amsterdam op het adres: Meêrhuiz,enpleih 34. J II. Noch'
dit adres, no<?h de mensen, waarbij hij thatts inwoont,
hebben een bekendheid om politieke oriëntering*

Door Soenanta werd tegenover derden ve'rklaard, dat het
kunstgezelschap -vrij omvangrijk is en dat kortgeleden
vijf mei s je S'uit Amsterdam' tot het tfoepje souden zijn
td^getre^Ten, ' ' —--<~ —•— - . •-——•

l.-2.



H E I M .
io.12

.13/479.

Onderwerp: Indonesisch Kunstgezelschap

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericirt: betrouwbaar.

B.0«S. van
20 Nov.1948
uo.47265
M.V.A.Z .

'. 6 DEC, 1948

L

C

Naar aanleiding van nevensvermeld schrijven wordt mede-
gedeeld, dat door onderlinge politieke verdeeldheid (pro-
republikeins en pro-communistisch) het Indonesisch Kunstge-
zelschap vooreerst geen plannen koestert een reis naar Oost-
Europa te maken.(Einde)
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D
I.D.

N H A A G.

Doss.13/479, G E H E I M .

Velgno.

tl'OCT.1948

Haar aanleiding van het schrijven \van het Hoofd van

de C.V.D., d.d. 17 September 1948, No.44961, inzake het

"Indonesische Kunstgezelschap", wordt het navolgende mede-

gedeeld:

Genoemd Kunstgezelschap zou in September j.l. een tour-

' nee door de Oost Suropese landen maken. Deze tournee gsat

I , v
echter niet door. Een der leden, n.l. He juffrouw JJnyhSANÜ^

(gegevens bekend), die te Arasterdam als leerling-verpleegster

en studie-toelage geniet van het üinisterie van Overzeese

gebiedsdelen, ontving van dit Ministerie de waarschuwing,

3at haar studie-toelage zou worden ingetrokken, indien,zij

het tournee van het gezelschap zou deelnemen. Uit heeft

'tot gevolg gehad, dat andere deelnemers, studenten, die even-

eens een studie-toelage van vermeld Ilinisterie genieten, de

consequenties ni.et hebben durven aanvaarden en zich hebben

teruggetrokken.

Vervolgens is nog gebleken, dat één der deelnemers, de

| Balinees WAJAITG GREDSK (gegevens bekend), werkzaam aan het

Centraal Distributiekantoor alhier, verloofd is met:

Xl j<** Mejuffrouw Anne Mathilde MAC GILLAVHiyf, geboren te Bsta-

via, 19 Augustus 1922, van beroep typiste (wordt onderzocht^.

waar!), wonende Copernicuslaan ô.'̂ og te 's-Gravenhage. Zij
i i - " •"'

is eveneens medewerkster van genoemd gezelsc'hap en heeft

destijds als zodanig deelgenomen aan het tournee naar Tsje-

cho-Slowakij en Joego-Slavië . Genoemde mejuffrouw :lac G-i l la -

vrM heeft zeer vertrouwelijk omgang met mejuffrouw ITOYA/te

Oegstgeëst en m e j u f f r o u w Loe t _i
OSTilPlTO) uit Amste rdam, waarover

por teerd.

v er l o of d e van
eerder werd g e r a -

Verzonden op 8 Qctober 1948

aan; ,u< c.V.D.



UITTREKSEL

Voor QD 1242 Naam Indoneaiacli Kujaa tge.zelsch J'.PERHIJMEOENAN
INDONESIA".

Origineel in QD 5.35. Naam ITederlandse Vrouwe..*! Beweging* (apenb*verÉ

Volgnr Ag.nr 4.6.98.3 Aard van het stuk Optreden v» ar t ia ten Zomerfeest
F7B te Soesterberg Sep.48»

Afz E) A*dam : : Datum 29.9..4S.

Op het Zomerfeeat van de NVB,gehouden te Soeater-
berg op 5 Sep.48,trad o.a. een Indonesiach kunatgezelachap
op onder leiding van Soegeng Raden Stoa NOIOHADINEGORO^gebo-
ren te Lotgeret,25 Pebr. 'll,wonende Krooimë Mïjdrechtatraat
80 huis, te Amaterdam,en bestaande uit c.a. 12 artisten,waar-
onder één danseres.2ij brachten naast specifieke Javaanae
kunat een aantal liedjes met politieke en anti-Nederlandse
strekking.

r

Uitgetrokken door ,GB

Op aanwijzing van B VXII.

Afd./Sectie ...AGD/4 B Datum 3 Uov»49

5030 - '48



September 8»

B.4496JU , ' '3C03E
61. H'«I II» 'vin. TZ.40 tf^-^w-*

Indonesisch Kuastgeselsohap*

Wet verwijzing naar het geheim* rapport van U* InliohtIngenöieast
van SS Augustus 3*1**. KO.D03S.Ï3A79, heb ik de eer U mede te delen» •
dat ik hef *0«fr op 3?HJö a#tt «tellen naöeré iallcaitngen te -*--—-——
over hot daarin bedeelde JndoneeiECh Kunstgcselc.cliap*

**'* ~ " dat *e ïJ'wöii'v olfes!P0Ter iets vejpïtöïïieii &GIZI

DS
sfis

Kamene fl«£«i£

a»i Heer HoofdooaaaiBsaris
Politie,

. ' L.L*veji Laer*.



I.D*
D E N H A A G *

Doss. 13/479.. G E H E I M . '27AUB.1948

0(1

In het in Nederlands Indiö verschijnfe*^pepuTmken.nse
i i - ï Taan**"***»**"** * ii !«••••••••**

dagblad/"Antara" van 30 Juli 1948 st'pnd het navolgende ver-
meld:

"Met behulp van de "International Union of Studenljf1 zijn
5̂

tudiebeurzen ter beschikking gesteld voor studie aan ver-
schillende Universiteiten in Oost-Europese landen.

Hongarije, Polen en Roemenie* hebben ieder één plaats en
Bulgarije ;twee plaatseneer beschikking gesteld."

Verder:
"De vertegenwoordiger van de Indonesische Jeugd Orga-

nisatie SÓjiGYQNO (thans te Parijs), die tiaens zitting heeft
in het secretariaat van de "International Union of Student^*
is thans bezig voorbereidingen te treffen voor het samenstel-
len van eHm. Indonesisch Kunstgezelschap van 15 personen, dat
voorstellingen geeft in verschillende Oost-Europese landen.
Men hoopt, dat het gezelschap in September a.s. een tournee
van 3 maanden zal kunnen beginnen,"

Met dit gezelschap wordt bedoeld het "Indonesische^
dansgezelschap" van de "Perhimpoenan Indonesia", dat reeds
medio Juli 1948 te Parijs een dansvoorstelling gaf. (Zie
recentie hierover in het dagblad "De Waarheid" van Zaterdag,
24 Juli 1948).

C
Verzonden op 25 Augustus 1948
aan: C.V.D.





Groot succes in Parijs voor Indonesiërs
~~ ^ \f P a r i j s g e n i e t v a

l ndo.n es i sche volksdansen
Een rode Parij se voorstad onthaalde

de Indonesiërs
(Van onze correspondent)

TN de eerste helft van deze maand heeft een groep Indonesische
•*• arbeiders en studenten onder leiding .van de Perhimpoenan
Indonesia hier te lande een bezoek gebracht aan Parijs. Zij gingen
op uitnodiging van de Internationale Democratische Federatie
van Vrouwen, die ter gelegenheid van de door haar georganiseer-
de Internationale Vrouwententoonstelling, de Indonesiërs verzocht
heeft een uitvoering te geven van-Indonesische volksdansen en
zang. Deze eerste Kennismaking van vooral de progressieve Pa-
rjjzenaars met de Indonesische cultuur is verrassend geweest.

Gasten van rood Saint

Denisl

BEHALVE de gasten van de In-
ternationale Vrouwenfedera-
tie waren de Indonesiërs ook

gasten van de gemeente Saint
Denls, één der grootste voorsteden
van Parijs met een' bevolking van
60.000 zielen. Saint, Deilis to een
zeer progressieve stad. D0 burge-
meester Glttot, is een metaal-ar-
beider geweest, een bekende
Franse revolutlonnalr en lid van
hot Centrale Comité van de Com-
munistische Parttj. Zijn vrouw,
Slmone Gillet — eveneens metaal-
arbeidster — is voorzitster van de
afdeling Saint Denis van de grote
vrouwenorganisatie, de,, ,Unle van
Franse Vrouwen". Belden zijn zeer
geziene figuren m de oude histo-
rische stad Saint Denls, waaij
Frankrjjks koningen begraven
liggen. ' '* •

Het waren vooral de ölllots, die
gcqjrgd .hebben, dat het'de Indo-
nesiërs aan Biets ontbrak. Bij hun
aankomst werden zij officieel door
de burgemeester In - Jibt tstadhuls
ontvangen. l \ ," ,*

VOORAL DB KLASSIEKE
JAVAANSE DANSEN trok-
ken de aandacht van de Pa-
rtjzenaars. Geboeid keken zïj
naar de gevechtdans tussen
een Javaanse heldeen een
krijger „van overzee". Ook
do ontvoering van Dewi
Sinto, de vrouw van koning
Ra-ma vond veel bijval. Hier-
boven een gracieuse Ja
vaanse danseres m de'.

van Dewi Sinto-

eerste gav

dé|Ihterna!
in één van de

s, 4e
ien

[ere
. iwezig,

Jeahette Ver-
Coton, Marie
" '.er en vele

thea!
leyel",

uit vele
itaande

o.a. Maurii
meersch,
Olaude Vi
anderen. ___

leslërs optraden, was
de sejjflF:zaal als het ware gef as-
ciniSra door.de Indonesische dan-
sen en muziek. Een donderend ap-
plaus brak na de, uitvoering,log
en men riep J«hgdurlg: „BlsCBls!,

Bis!" Een waarlijk groot succes
voor de Indonesiërs.
Een andere grote uitvoering werd
•gegeven in het gemeentelijke thea-
ter van Saint Denls, georganiseerd
door de Unie van Franse vrouwen.
Ook daar was de zaal geheel vol
''en de toeschouwers, hoofdzakelijk
arbeidsters, hoefden geen entrée-
prjjs te -betalen. Een Indonesische
bracht onder groot enthousiasme
van de aanwezigen een groet van
de Indonesische vrouwen over.
Langdurig applaus en enthousias-
te uitroepen gaven bltjk van grote
waardering van de Franse arbei-
ders, niet alléén voor de Indone-
slche dansen en muziek, maar
ook voor de onafhankeiykhelds-
strrjd van de Indonesische Repu-
bliek.
Een aardige bijzonderheid valt er
nog te melden. Om de kosten voor
deze uitvoering «te' dekken moest
men In de pauze een grote hoeveel-
heid ijsjes, suifcertjes en chocolaad-
les verkopen, Slmone Glllot, de.
Burgemeestersvrouw, zwoegde het
hamst van allen i om zoveel'moge-
lijk van het snoepgoed te verko-
twee ijslolly's betaald had, maar
pen. Toen z§ een arbeider, die voor
één. gaf, riep de man: „Hé, kom
eens gauw terug. Ik heb voor twee
betaald en. je geeft mg maar één.
Hoe ** dat nu?"
Lachend verontacSiuIcUgde Slmone
zich en de arbeider tankte tevre-
den: „Goed, goed, goed." Dit ty-
peert de grote verbondenheid tus-
sen deze Burgemeestersvrouw en
het werkende vblk. De arbeiders
gingen geheel ongedwongen met
haar om, Zjj was Immers ook me-
taal-arbeidster en één van hen!

, Belangstelling van Rus-
sische ambassade

EEN groot succes voor de Indo-
nesiërs was ook de uitvoering
op de tentoonstelling zelf. .Er-

was enorm, Veel belangstelling.
Leden van de ambassade der Sow-
Jet-XInle, waaronder de echtgenote
van de ambassadeur, -hebben de
voorstelling bijgewoond. Na afloop
heeft de echtgenote van de am-
bassadeur de leider van de Indo-
nesische groe-> begroet en haar
waardering uitgesproken over het-
geen door de Indonesische dele-
gatie werd vertoond. Zij wenste de
delegatie tevens veel succes toe.
Een komische noot vond plaats op
de slultlngsavond van de tentoon-
stelling. Alle delegatieleden, uit
de aard der zaak allen vrouwen,
moesten Op het podium plaats
nemen, teneinde bloemen en ger
schenken van Franse vrouwen
namens hun-organisaties in ont-
vangst te nemen. Daar intussen de
Indonesische delegatie vertrokken
was-op de leider na, was deze
laatste verplicht ojn als enig man-
neHjjk persoon temidden van een
zee van vrouwen uit verscheidene
delen van Jrwereld op het podium
laats taiRemen. Bfl het overhan-

Bri de bloemstukken wer-
delegatieleden naar Franse
ie gekust, Of hfl wou, J*
* - " t̂eslsche vriend

dikke zoenen tn
_ en zelf ook te'
groot applaus van

„„ een succesvolle tocht
de Indonesische culturele

jrnj van de Perhimpoenan Indo-
liesla naar Parijs. Zij bracht een
nauwere kennismaking en contact
tussen de progressieve Internatio-
nale Democratische Federatie van
Vrouwen met een ledental Van
80 mlllloen en waarvan de Indo-
nesische Vrouwenfederatie. Bowa-
nl, lid" te en Jonge vertegen-
woordigsters en vertegenwoor-
digers van. de Indonesische
Republiek. Ongetwijfeld zal deze
kennismaking een belangrijke
bfldrage zjjn tot versteviging van
de vriendschap tussen de volkeren
en tot steun van de vröheidssWJd
van het Indonesische volk.



• '\E -van C 5.

Antwoord Notitie B VIII.

No. ACD 59967.

Volgno.

17-AU6.t94$

Wat Uw laatste vraag betreft zouden wij de medewerking moeten
vragen aan diverse instanties. In de eerste plaats BZ en de diver-
se Provinciale Griffies. In Zuid-Holland kan men volstaan met
Prov. Griffie Den Haag en Bevolking Rotterdam. In Noord-Holland
met Haarlem en Amsterdam.
Van bevoegde zijde .vernam ik, dat het aantal paspoorten, dat
door Nederl. onderdanen in Den Haag wordt aangevraagd, vrij gering
is, zodat opgave niet te veel werk vereist.
Het blijft echter een vraag in hoeverre de diverse instanties aan
ons verzoek om opgave blijvend^ de hand zullen houden.
Desgewenst kan ik via relaties Uw wensen voor Noord- en Zuid-Holland
in vervulling doen gaan .A i

23-7-1948.

C 5.



IjCTITIE.

AAIT: G.

VAK: b.VIII.

dat het "Balie tezeiIk. heb ondershands vernomen (I.D.Uen Haag),
Indones IJL." (Arasterdai-i) "binnenkort naar ïiet buitenlahc. 'Sou vertrekken;
niet Bekend is echter waarheen, î r nullen dan mogelijk paspoorten v/o;c-
den aangevraagd (or verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten) .
bit zou ik zo nopelijk gaarne tijoig vernemen.
ïn dit ver-band iaO£;e worden opgemerkt, dat het dzs. steeds op prijs Be-
steld zou worden te vernemen T/elke Indonesiërs of Chinezen paspoorten
aanvragen (of esn verlenging als vorenbedoeld), doch ik vernam van U
dat er g&on. centrale paspoorten-administratie bestaat. Is er misschien
.een of andere oplossing voor deze moeilijkheid?



{ 23.APR.t948

r

Aan : Hr.v.d.Most
Van : KB.

;x} De volgende personen zijn relaties van R.Mas Pratomo,
Breestraat 118 Amsterdam: -

v i SOERIP, Lepelstraat 10 I Amsterdam.
y»SOINITO, Qerrit van der Veenstr. 51 Amsterdam.

Hij heeft voorts contact met de volgende adressen;

X' Amstelkade 180 Amsterdam, waar E.TOBING en
— l Jopie TRADJBJAN wonen,

de Withstraat 46, Leiden.-



No.

De Mifïister-President
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Notitie KB

Bestemd voor Hr.v.d.MOST,

Naar aanleiding van Uw verzoek om inlichtingen over twee leden
van hefBalletgeaelschap Indonesia", dat ter bijwoning van het
Jeugdfestival te Praag in Juli j.l. derwaarts is gegaan en ver-
volgens naar Yoegoslavie en waarvan die twee leden nog in Belgra-
do zouden zijn, kunnen wij U het volgende mededelen;

Over deze telde Indonesiërs, Raden Slamet Sarosa, en Ga^oer
Abdpelmanap, die beiden als radiotelegrafist te Belgrado
werkzaam zouden zijn en volgens geruchten in Indonesische kringen
te *s-Gravenhage radiografisch met het radiostation DjocJakarta
in verbinding zouden staan en instructies ven de Kominform in

I de Maleise of Javaanse taal naar Djocja zouden doorgeven is bijExpresse niets bekende**

"Ondafes gedane waarnemingen is van geen enkele (radioverbinding',
ebleken» Tevens dient het volgende te worden opgemerkt:

1. 7 Ü .Z z.ijn de roeplettere ven het officieele radiostation
Zagreb.

2. De frequentie 6.792 Kcs. lijkt geheel onmogelijk, daar voor
verbindingen van deze aard minstens een frequentie van 15.000 Kcs,
absoluut noodzakelijk zou zijn»

KB, 23-4-'4-8



POLITIE TE AMSTERDAM
|ureau HOOFDCOMMISSARIS

'* INLICHTINGENDIENST

Nr. LD. 419 8- 7-1 47

Uw brief: B. X. 21053

Amsterdam, 9 December

Vojgn».

f t'OEC 194X f

Onderwerp: Deelnemers aan het Jeugd-
festival te Praag.

BUREAU B

Bijlagen:

GEHEIM.

Aan

Naar aanleiding van bovenbedoeld schrijven, dd. 16 Septem-
ber 194-7, wordt U het volgende medegedeeld:

Betreffende Stijntje Pratomo-Gret.
Haar personalia zijn als volgt:
Stijntje GrRET, geboren te Schiedam, 24- Januari 1920, steno-

' f typiste, gehuwd met D jan en g PRATOMO, geboren te Bagan Si
Api Api» 22 Sfebruari 1914-, wonende Van Breestraat 118 bhs,
te Amsterdam.

Betrokkene is op 27 September 194-5 in het Bevolkingsregister
te Amsterdam ingeschreven, komende van Rotterdam. Zij en

aar man zijn bei^jaA...£ .̂„„c^MSAJ^i.3.̂ . In 194-3 zijn beiden
door de Si cherlieTtsdi enst gearre ste e rd en hebben ongeveer
2 jaren in concentratiekampen doorgebracht. Op bovenver-
meld adres hebben zij in de maand September 194^7f~ een ge-
meubileerde kamer betrokken. Al :spoedig bleek dat er vaak
Indonesiërs bij hen op bezoek kwamen. Dit werd later door
de hospita verboden. Eind Juli 194-7 zijn zij vertrokken,

(
zonder achterlating van hun adres. Voor het vertrek deel-
den zij mede dat zij naar het Jeu gdf e stiv al^ jte Praag zouden
gaan en vandaar naar Jj^e_goslavi£,. Ook hadden zT";f"pTannen
om de ouders van Pratómoi^'tje'zoeken in Indië. Sindsdien
hebben zij, op genoemd adres, niets van zich laten horen.
Bij informatie aan het Bevolkingsregister te Amsterdam
bleek dat zij op 5 December 194-7, aldaar nog stonden in-
geschreven.

Blijkens
December
commissie
Tevens was

de administratie
194-6 gekozen tot

waaruit
zi j

groeide

I.D. is be'trokkene in de maand
secretaresse v. an de contact-

. _ _ » » ' ' . Bij d e
oprichting van de weaerx an^se "Trouwenbeweging werd zij ge-
kozen tot 2e _se c regare s se . ZijfvervulSë vaak spjgee^beurt en
op vergade rTngëh v'an "de"He de rl andse Vrouwenbeweging. ' "*"*'

iD.Pratomo was in 194-5 me de- op ri cht e r van de Vereniging
!Tederl^and--l£donesië'T, gewezen lid van het Hoofdbestuur

!;van""He~'pTÏT én'TTcTvan de delegatie P.I. van Indonesische
Jongeren voor het We_r^d_Jeu_g_dc_ongre s te Lon ̂ n^
In 194-6 was hij plaatsve'rvangenS Èo 6 ToTre"cLact eu r v an het
weekblad " Indonesië". In 194-7 werd hij redacteur van dit
blad. .Op 14 Juni 194-7 trad hij als spreker op in een open-
bare vergadering van de Nederlandse Vrou_wenbewegin2, te Am-
sterdam. In 194-7 werd hij gekozen tot secretaris-penning-
meester van de P.I.

1000-10-47

Betreffende E.Karim.
Zijn personalia zijn als volgt;
Eduard KAEEM, geboren te Padang, 8 October 1924-, ongehuwd,
Nederlands onderdaan, wonende Gerrit van der Veen straat



• • • • f— * • • •

167 bh s. te m sterdam. Hij is op 19 Augustus 194-6 te Amster-
dam ingeschreven, komende van Padang.
Karim heeft, als lid van de Indonesische Jeugddelegatie, het
Festival te Praag bezocht. Ontrent zijn politieke oriëntering
zijn geen gegevens verkregen. In de Politie-administratie en
de cartotheek van de P. R. A., te Amsterdam, komt hij niet voor.

Betreffende 3. Notohadinegoro.

Zijn personalia zijn als volgt:
Soegeng STOTOHAIECITEGpRO, geboren te Lotjoret ( Java) 25 Februari
1911, leraar, Nederlands onderdaan, gehuwd met Gelina '
BÜLLSMANIT, geboren te Antwerpen, 11 Februari 1924, wonende
Kromme Mi j dre cht s t ra at 80 hs. te Amsterdam.
Hij heeft het Festival te Praag bezocht en had de leiding
van de Indonesische Jeugddelegatie. Ontrent^1! Jli - '

~wo~rctc verwezen naar dé beantwoording van Uw schrijven B, 20611
van 24 September 1947, onder nummer I. B. 7744- a_' 47 dd. 10
October 1947.

Ontrent L. Soesilo.
Ia het Bevolkingsregister te Amsterdam is op 2? April 1936
ingeschreven, komende van Batavia:
Lillah SOESLLO, geboren te SLtobondo, 13 November 1916, Ne-
derlands onderdaan, ongehuwd, wonende Serrit van der Veen-
stra.at 167fes, te Amsterdam.
Soesilo heeft, als lid van de Indonesische Jeugddelegatie,
net Festival te Praag bezocht. Omtrent de politieke
oriëntering van betrokkene zijn geen gegevens verkregen.
In de Politie-administratie en de cartotheek van de
P. E. A,, te Amsterdam, komt zij niet voor.

een bericht in " De Waarheid" van 8 November 1947,
6 leden van de Indonesische Jeugddelegatie, na

deelname aan het Festival te Praag, een bezoek ge-
ra cht aan -Joegoslavië.

Verzonden aan: Hfd. C. V. D. Haag B. 2
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In aansluiting op dezerzijds schrijven, döss«4/25^d.d.
29 September 1947, kan nog worden medegedeeld, dat uit be-
trouwbare bron werd vernomen, dat het in Praag opgetreden
Balletgezelschap "Indonesië11 is doorgereisd naar Joego Sla-
vi«, z.g. om aldaar voorstellingen te geven, doch in werke-
lijkheid zou men daar een communistische opleiding ontvan-
gen en tevens instructies, welke later door hen in Indiö
moeten worden uitgevoerd.

Van genoemd Balletgezelschap zou nog deel uitmaken:
KAJAT, geboren te Madioen, 1912, van beroep kellner,

wonender ijewtonstraat 255*
In boven aangehaald schrijven werd abusievelijk ver-

meld:
"Aminah KAJATt geboren te Madioen, 1912, kellner, wo-

nend e "̂ ëwfönsTraTt 255"; dit moet zijn:
f<IW .AMINAH, gehuwd met KA JAT, geboren te Keboemen (Java),
1906, wonende Newtonstraat 255•

Verzonden op 15 Ootober 1947 ' BUREAU ü-
het Hoofd van de c.V.D., alhier. /J-/-*-W

O



DE N H A A.

Doss;4/25.
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O

G E H B I M.

Haar aanleiding van de brieven van het Hoofdvan"~ÏÏS
Centrale Veiligheidsdienst Ho.B.ï,21053.d.d. 11 September
1947 en Ho:.B.2JLQ45 d,d. 16 September 1̂ 47, betreffende eni-
ge deelnemers"sSan het Jeugsgestival te Praag, kan het vol-
gende worden medegedeeld:
—— Amiriah KAJAT, geboren te Madioen, 1912, kellner, wo-
nende uewtonstraat 255;
""""""""*" SQBDIRDJO, verdere gegevens onbekend (staat niet in-
ge sehrêvdamsnie bevolkingsregisters alhier)}
—•-» Ba<aen Slamet SABQSAy geboren te Keboemen (H.I.), 7 Oc-
tober iyüi, zonder beroep (ontslagen dienstplichtig'e bij
de larine), wonende Prins Hendrikstraat 55/13}
"•»'• "" luth SANOE, geboren te Tjimahi (Java), 6 October 1920,
verpleegster-vroedvrouw, wonende EoggeveöHStraat 191 en

fa,jan GrBlBliEG, geboren te Karang Aaem, 20 lïïaart 1919,
ambtenaar 6-em.ïilstr.Dienst•, wonende Eegentesselaan 168, al-
len alhier, vormen tezamen een dansgroep, genaamd "Ballet-
gezelschap Indonesü". Zij zijn alszodanig in Praag opger
treden, met uitzondering van Huth Sanoe.

De.ze dansgroep gaat uit van de "Perhimpoenan Indone-
ia» en staat onder leiding van SOBGBKCr HOfOADIHEGOEO te

De leden van dit gezelschap hadden als woonadres op-
gegeven Pultonstraat 13 alhier* Zoals reeds eerder werd
gemeld, is aan dit adres gevestigd het Secretariaat van

"Perhimpoenan Indonesia", terwijl het perceel voorts
club- en doorgangshuis voor leden dier vereniging

wordt gebruilt.
De oorspronkelijke bewoner en huurder van het perceel,

wiens naam niet bekend is geworden, is ongeveer l 1/2 jaar
geleden naar Indiö vertrokken. In het toen opgestelde con-
tract met de MPerhimpoenan Indonesia" is vastgelegd,.dat
het perceel op naam van de oorspronkelijke bewoner zou
blijven staan, doch dat de "Perhimpoenan Indonesië" het
zou gebruiken voor het doel als hierboven omschreven^ -^

Momenteel verblijven in het genoemde perceel geen In-
donesiërs.

zonden op 29 September 1947
het Hoofd van de C.V.D., alhier.

BUREAU B
l'M.-,') i mi:.- •
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Jeugdfestival t* Praag»

A.C.D.

Ik heb de «er U mede te delen, dat ter bijwoning
ran liet Jeugdfestiral te Praag, gehouden ran 20 Juli tot
17 Augustus j.l.t een riaujn werd aangevraagd door l
1. Stijntje Pratomo-Gret, geboren te Sohiddam, wonende

Braedatraat no. 108 te Uwen t, ia het bezit "Wa een
paspoort, afgegeven te TJwent 16 Maart 194?, genummerd
208681 j

S* Sduard tarim, geboren te PadangtSuttatr»), wonende G. r. d.
Veeaatraat 167» ia het bezit ran een paspoort, af gegeten
te Dwent 86 Juni 1947, genummerd S397ft4;

3. Soegeag Notohadlnegoro, geboren te Lot J ore t (Java),
wonende Kr<,tti j drecht straat 80 a«, te Uwen t, in liet be-
zit Tam een paepoort, afgegeren te TJwent 29 April 1940,
no. 561555 J en

4. LillaJi 3oesilo, geboren te Sitowindo <J«Ta), wonende
G.v.d.Veenatraat 107 te Uwent, In bet bezit van een
paspoort, afgegeven te Uwen t l November 1947, genummerd
4387784

Eet Hoofd van de

namens

L.L.van Laere»

Be Beer Hoofdcommissaris
•ren politie
te
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182730.

Deelnemers aan Jeugdfeatival
te Praag.

He aab da eer U jaede te delen, dat ter bijwoning ren h»t
J-eugdfestlTal te yraa«t gehouden, van 20 Jtü.1 tot 17 Augustus Jl.
aam Tisum werd aangevraagd door Gapoar AMoelmanap, geboren ta T
(J'aTa), wonende Siddersehapstraat 17 ta Uwant. In öet bezit Tan
paapoort, genummerd 568716, afg«e«Ten *• üwent 10 Maart 1946.

" Het Hoofd Ten da
CSHPBUJJ ——^-^-—-^

De Heer Hoofdooaimlsaarls
Taa Politie
t» T?yRgCHT. •

naaens desei

L.L.Tan Laere.
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11 September
182730.

6.1 H E I M*.
A.G.D.

r«rn
Deelnemers aan Jeugdfestlval te Praag.

festival te I a

• .door de'
, geboren te
' • A

tl te berichten» dat ter bijwoning van het Jeugd-

is van 20 Juli tot 17 Augustus j,l.

& werd aangevraagd:

n (Jaya}, woneaCTffyultonstraat no*

','alhieff nummer Van h^%afficoort 4'lO${É|̂ i£aife£even te Üwent» 17
• . ' :. 'MTSar. ^^*Hï -

Ootober 194<J;.».»
* - , f ' * 'i _ ' . ' *

.̂ Soedirdjo, geboren te Mingglnan (Java), eveneens wonende ïultonstr*

no.13,'alhier; nummer van het paspoort C 10159» afgegeven Curafao,

12 December 1945$

3̂ . Baden Hamet Saroso, geboren te Keboemen (Java), ook wonende Fulton-

straat no.13» nutmer van het paspoort C 7767» afgegeven Cura^ao»

17 Kovember 1946;

jU Ruth Sanoe, geboren te Tjimahi' (Java), als adres opgegeven Bronovo-

Zielcenhuis; nummer van het paspoort 858734» afgegeven te üwent, 11*

Juli 1947;

£. W.Geredeg, geboren te Karang Asem (Bali), wonende fultonstraat no.

13; nummer van het paspoort 259155, afgegeven te Uwent.lö Juli 1947.

HET HOOH) VAK BB CENïRAIE

U
Namens deze: v

*(?

L.L.van Xaere.

,an de Heer Hoofdcommissaris
aa Politie,
« ,
3-GRAVBMAGE .



UITTREKSEL

Voor ; ................................ QB...13S£ ..... &• ............................... Naam ............. "Da lle 1; (ïïuujL)Ga..>laohgp Indoneaia* ..... • ..........

Origineel in ........................ OB 229 .................................................. Naam ............................ Perhimpo«nan...Jndon«sia .........................................................

Volgnr ................................. Ag,nr. ........... 27-574 ..................... Aard van het stuk ..................... ......................... .'. .................................................................................... ,

................................................................................................ Afz. ......................... 1*0, den Haag .................................................... Datum ...13.1,47 ................ : .......

Naar aanleiding van het schrijven van het Hoofd van de C.V.D.vaa 19 Decmber
1947»ïfe.25430,kan worden medegedeeld, dat van het "Balletgezelschap "Indonesië" ifc
thaïi» nog twee personen in Joego Slavii (Belgrado) verblijven $.1.
1. Raden Slamat SAROSA. geboren 7 October 1921 te Keboemen (Java), gewezen Radio-

telegrafiat bij de Koninklijke Marine, wonende Pr.Hendrikstr
55/13 alhier en

2. GAPPER (gegevens onbekend), wonende te Utrecht.
Volgens uit betrouwbare bron bekomen inlichtingen zijn beide genoemde persenen
thans als radiotelegraf ist in Joego Slavie werkzaam.

(" In bepaalde Indonesische kringen alhier, gaat het gerucht, dat SAROSA en GAPOER
vowaoettd, vanuit Betlgrado radiostation D jok Jakarta in verbinding staan en
instructies van de Kominform in de Maleise-odT Javaanse taal naar D jok j a doorseinen

O

Ui^etrokken door H Afd./Sectie a.cd-4 Datum 24.1.49

Op aanwijzing van

5030 - ' 48



UITTREKSEL'
tf^U~r . ̂ ^^^U^C^yt P. Ï*.

Voor .OD ISafr ütttéL : Naam .!!.BallattKTmüt..).QftfleIj.ehft.i»....IMonttila.:UlÜ.'...

Origineel in '. Naam

Volgnr. Ag.nr .?.M29. Aard van het stuk .besloten...vergader.ing

; Afz. I...D.,,. Den Haag Datum ..28.11„47

Op Vrijdag,21 November 1947 werd dóór de "Perhimoenan Indonesia"in het
clubhuis aan de Fultonstraat 13 alhier,een besloten vergadering gehouden voor
de hier ter stede woonachtige Indonesiërs*

o.a,sprak Ruth SANOE (gegevens bekend),die een verslag gaf van het verblijf
van het "Balletgezelschap Indoenesië te Praag en Joego SlaviéJ.Dit gezelschap
heeft onder meer in Joego Salviü aan de Jeugdspoorweg gewerkt.Zij waren daar
sohitterend ontvangen,aldus °ANOE.Zij hadden warme kleding en uitstekend* voe-
ding gehad,alhoewel het werk zeer zwaar was.
leen 6-tal hunner was nog in Joego Slavie* achtergebleven*
Voorts hadden zij allen voor hun prestaties van de Joego Slavisch* Regeering
een onderscheiding ontvangen.Vol trots liet spreekster deze ©nderseheiding
aie»,zijnde een insigne met het communistische embleem van de hamer en sikkel.

r

Uitgetrokken door H Afd./Sectie a.cd-4 Datum 24..IL

Op aanwijzing van

5030 - ' 4S



UITTREKSEL *

Voor QB 3335 : Naam "Ballet (Kanot)

Origineel in ................... QB 18 ......................................................... Naam ........ Personalia.. .v.an..lndoaesier». la Jlederl.,

Volgnr ........................... . ..... Ag.nr. ....... 21631 .......................... Aard van het stuk .................................................... ...

............................................................................................. .... Afz. ......................... I..D. .den Haag ..................... "~ .............................. Datum ......... $

Naar aanleiding van de brieven van het Hoofd van de Central* Veiligheidsdienst
No.B.2. 21053 dd.ll September 194? en No.B.210^5 dd.16 September 1947 betreffende
enig* deelnemers aan het jeugdfestival te Praag, kan hét. volgende worden medegedeeld;
Aminah KAJAT, geboren te Madion,1912, kellner, wonende Newtonstraat 255;
SOEDIDJO,verdere gegevens onbekend (staat niet ingeschreven in bevolkingsregisters
alhier)
Rade» Slamat SAROSA, ge boren te Keboemen (N.I.),7 Ootober 1921 zonder beréep (ont-
slagen dienstplichtige bij de Marine) wonend e Prins Hendrikstraat 55/13;
Ruth SANOE. geboren te Tjimahi (Java). 6 October 1920, verpleegster-vroedvrouw,

( wonende Roggevee nstraat 191 en Wajang GEREDEG. geboren te Karang Asem,20 Maart 1919,
ambtenaar Gem.Distr. Dienst, wonende Regentesselaan 168 alhier,
vormen tezamen een- dansgroep, genaamd "Balletgezelschap Indonesië ".
Zij zijn als zodanig in Praag opgetreden, met uitzondering van Ruth Sanoe, voornoemd.
Deze dansgroep gaat uit van de "Perhimpoenan Indonesië ex staat onder leiding van
SQMENS NDTOADINEGORO te Amsterdam.

C

Uitgetrokken door H Afd./Sectie acd-4 Datum

Op aanwijzing van B/.?

5030 - ' 48


