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RAPPORT VAN KB

AM

L'o.: 3204

Sscr.: VJSEIJIGING " PERINTIS BUDAJA ".

UITTREKSEL
uiOD 627
VGOTÖD 1453

GAW I
Dat..- 15-11-51
Par.: LJ*

\t?"jf Van een betrouwbaar informant werd vernomen,
dat met de Ir.dga.êS.l&ik§. X§^?1êÏM--^periri't:i6 Budaja" (let-
t~erTl"j'lc ' vertaald : <-^ t.1i17y-hT'^fi?The^ne'li(ji ^pr.dt. .Aa U bakende
Indonesische yerenigJ-rfg^JlPerhimpunan Seni_Indpnesia_", 56-

Trïg"^"t~ë""lSisTêrdaffi. r ~
Voorzitter van deae vereniging is R.L1.PUKUN,

lenie .villemsparkweg 159 I te Amsterda,.

K3, 9 Cctober



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bg definitieve opbeiging in te vullen).
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R A P P O R T

VAN: CAW/I
Bijl.: één

14*01951

ACD|

NIET O.K.

PAR:

Ondershands ontvangen van KB ïsïjgevoegde circu-
laire .

Verzoeke agenderen en terug aan CAW/I.

CAW/I, 14-8-1951.



KOMITE PERAJAAN 17 AGÜSTUS
De Sitterlaaïi 8V

-^f^^^ a^u^ // £- m

f A

Sebagai telah diketahul tanggal 17 Agustus adalah
hari kemerdekaan Tanah Air klta? suatu harl ^ang mulia,
suatu hari jang pe.nuii da;ja gaib daa da,ja penarik bagi se»
?Luruh lapisan dan golongan bangsa Indonesia,.

Dalam tahun 1951 ini, kita memperlngati Hari £smer«
dekaan tanggal 17 ügustus .lang ke~6.? jang akan kita rajakan
dengan iipat^ara sebagal berikuti

I» üjpV̂ ara.,jcgsml,,dl,JlBackĵ shâ en̂ Ĵ Was.senaj.rJ..

pk. 10 -00 - Menaikkan Sang Me r ah Put i h sambil
menóanjlkan lagu Kebangsaan "Ind.o-
nesia Raya"?

^ pk. 10<rl5 -• Pembukaan oieh Ketua Panltya Perajaan
V _ dan metigheningkan tjlpta, memperingatl

saudara2 kita jang gugur dalara per»
d;luangan kemerdekaan Indonesiaj

pk, 10,20 ~ Pldato Sdr0Wakil Komt garis A gun g;
pk. 10 «30 - PidatoP sambutan s

a, V/akll kaum buruh
b o " perulra
c, T1 mahasiswa

pk* 10» ̂5 " Böramah-ramahan dengan sadjian hi-
. dangan?. sederhana.

dlkota
X.. . r . j L _ _ J ! L _ . > j .

Lapangan t8r3eb'at'**terletak"k.lra2' 10 menit - berdjalan
kaki - darl setasiun Leiden dan kira2 5 rnenit - ber-
djalan kaki - darl tempat perhen tlan "GELS TRAM"

- - '
Maksud pertandingan2 itu pertama-tama ialah untuk

bermain beramai-ramai 'didalam suasana ramah tamah.
Disamping itu pertandlngan2 ini^memberi kesempatan
pada djuara2 kita untuk memperlihatkan ketaakapannja
dalam sport masing2.

-- .Pertandingan-pertandingan jang akan diadakan jalah;
!• t ermi s un. tuk _1 akj. . .2._ _d an wani t a ( bent uk pertandingan2

tergantung pada Tanjakn.ja peaaln2)
ii, ' ' '
bagi t-oam Iaki29 team wanita atau mixed

.
5 & pinft-pon£, 'data, ._t.,1at_ur.?i dar: bridge bagi Iaki2

dan wanita , "~
6 c serta permainan2 lain
7» Seba.gai 'penutup s ESTAFETTE 10 l ̂00 M bagi Iakl2

U X 100 M bagi wanita
Perlu diperhatikan bahwa pertandingan2 diatas dimulai
dalam waktu jang bersarnaan. Ini berarti besar ke-
mungkinan, bahwa seorang peraain hanja dapat turut' da-
lam satu mat jam pertandingan s-adja -(-ketjuali estafette),,

Pahitia méngharap agar pemuda-pemudi pemain suka
selekas mungkin mendaftarkan namanja atau tearanja
kepada sdr„ nnri. A-ynr^m. Aalmarkt 20 Leiden, atau
kepada Sekrc taria1"»' pyrkumpulann^ 3-

HB-1805/LM.



Begitu pmla kepada mereka jarig sudi mergumbangkan
tenagania- sebagai waslt atau -pêmimpin pertandingan
(w@<!stri$dleïdiïig7 olah röga" ini. •

Panl.t:ia peniih kepertlajaan, bahwa sölurtih Warga
Indonesla jang berada di Negerl Beianda^-akan sereiitak ikut
s e r t a aera^akan Harl Kemer^.ekaa?} Indonesia:.

TUIT TT

Panitia Perajaan. l?' Agiietus
terdiri atas wakiI2 Pepkucj-
pulan 'Islam, Rupi» Ch«ng Hwa
•Hui? Perki, P^rintls Buda.ia
dan bel-ei-apa pegawal Komlsa-
riat

A0n» Panitia Ferajaan
17 Agustus

(Mr. Karni.)

TITTTTT
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N O T A

AAN: C AM/I

VAN: KB Villa

a&**/l /V yit de vereniging "Farinytis Buda.j al t ( letterlij k vertaald:
Cultuui'-breker) wordt beaoeid/Se u bëicenae Indon. vereniging
"Perhimpunan Seni Indonesia*% gevestigd te Amsterdam.

Voorzitter van deze vereniging i s R. H. PUKUITj won. Willems-
parkweg 159 I» Amsterdam. '""""m; —•"•"

Deze.vereniging werd op 30 Jan.1949 opgericht en stelt zich
ten doel:
Ie. de Indonesische cultuur te bestuderen en te confronteren met

de Westerse cultuur. •
2e. het bekendmaken van verschillende cultuur uitingen van Indo-

nesië aan de buitenwereld.

KB Villa, 8/10'51.



MPPQBT VAN EB

AAI EïAW I

Ho. $ 2615

Beur. 4 SfAÏUTM . V1H PIRHIMPlNAN SBNI INBOHJSSIA.

* 7 ju» mi
ACt>< -v/*

/

< Hierbij aangeboden de statuten en Huishoudelijk
reglement van de Tereniging B Perhimpunan Indonesia".

PEEHIMFOTM .S3EI

Basar

I : HAEA
Perkumpulan didirikan pada Ig. 30 D^amaari 1949
Amsterdam, dan bernama "PERHIMFOTAH SBII

O diiBingkat P. S. I.

Pasal 2 : BAS AS
Perknmpulan berdasarkan Kebangsaan dan Kebudajaan
Indonesia.

Pasal 3 J
bertudjuan:

a{j fflemelikara dan mempeladjari Kebudajaan Indo-

b) memperkinalkan buah Kebudajaan Indonesia ke-
pada d'-onia luar. "

c) mempeladjari kebudajaan Asing untuk memper-
kaja kebudajaan kita sendiri.

Pasal 5 : BEi£ÜK
Beatttk perkumptilan ialah. bentuk kesatuan, terdiri dari
beberapa bagian.

Pasal 6 : PBI.&MïïS ,
Pèngarua terdiri dari 1. Kèlua -

2. Penulis
3 1 Bendahari
4. Pemiiipin Bagian

-̂ i':,«'-" 5,

Pasal 7
Anggg,mta Perkumpialan terdiri dari:

a) anggaata biasa
b) id. luar biasa

- e) id. kehormatan

Pasal 8 : P^BSHDAHASApI N

PêFbendanaraart didapat dari:
,1. iuran anggauta
2. Sohongan
3. pendapatan dari Pertimdjukan
4. lain smaiber jang eah.

' ' ' '' ' '
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Pasal 9

Pasal 10

HAL 3AHAN RAPAT DAN MMGAMBIL KEPUTÜSAN

Pasal 11

Pasal 1

Pasal 2

C

Pasal

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

a) suatu rapat anggauta baru sah, djika skurang nja
•£ (setingah) d ar i d 3 umi ah anggauta had i r

b) keputusan diambil dengan suara jang terbanjah

: PENGÏÏBAHAI PAN PEfflBUBARAN
Pengubahan Peraturan dasar dan Pembubaran Perkumpu-
lan hanja dapat dilang sungkan eleh rapat anggauta
dengan sekurang-kuranguj$ 2/3 (dua pertiga) djumlah
anggauta hadir.

: Segala sesuatu jang tidak tersebut dalem Peraturan
Dasar termasuk dalem Perauturan Rumah tangga.

PERATÜBM RÜMAH

: AN&GAÜTO BIASA
a) dapat mendjadi anggauta biasa ialah tiap orang

Indonesia jang menjeludjui dasar, tudjuan dan pera-
turan Perkumpulan.

* MGGAÜTA LÏÏAR BIASA
dapat m end j ad i anggauta luar biasa ialah semua orang
Qang menjeludjui Peraturan dasar, peraturan rumah
tangga dan peraturan perkumpulan lainnja. Merika tidah
mempunjai hah- suara.

: ANG&AÜTA KEKORlATAg
a) anggauta biasa jang pulang ke Indonesia, dengan

p er s elud j uan j a
b) anggauta kehormatan lainja dilentukan oleh Pengurus

: BERHMTI 3EBAGAI AH&GAÜTA
a) meningal
b) mint a berhenti dengan tulisan
c) dipeljat

luran anggauta biasa dan anggauta luar biasa ialah
f. O, 50 (lima puluh sen) sebulan.

PEHGÜBÜS
a} Pengurus dibedakan dalem s

1) Pengurus harian, terdiri dari: Kelua, Penulis
dan bendahari

2) Pengurus Lengkapj fengurus harian dan ang-
gauta Pengurus lainnja tsb dalem peraturan
dasar Pasal 6 .

b) Pengurus darian dipilit oleh rapat anggauta untuh
satu lahun lamanja ( Tahun perkumpulan mul ai pada
tg. 30 Djanuari*

c) Anggauta pengurus lainja dipilit oleh Anggauta
telapi dapat dipilih oleh pengurus harian djuga
ketjuati djika pemilihan Penimpin Bagian telah
diatur dalam peraturan rumah langga bagian itu sen-
diri (lih pasal 8 sub. II) peraturan rumah langga).

d) Pengurus dapat mambisarkan djumlah Anggautanja
dengan mengadakan pembantu dalem tiap kot a dimana
ada anggauta penkumpulan.
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" ' Pasal 7 : SAPAT
a) Pengurus berapat bela perlu, dan sekurang-kurangnja

slu kali dalem tiga bulan
b) Rapat anggauta diadakan sukurang-kurangnja dua kali

selakum
c) Rapat anggauta dapat djuga diseleng garakan oleh

Pengurue atas permintaan 1/3(satu pertiga) djtualah
anggauta.

Pasal 8 : BAGIAH PERKÜ&lPüXAH
I a) bagian pengatahuan kebudajaan

b) bagian pertundjukan seni Gerak dan sini suara
dengan nama Widjaja

c) bagian dokumentasi dan orsip
d) bagian propaganda

II Bagian jang sekiranja memerlukan +eraturan Riamah
tangga sondiri boleh menjusun peraturan rumah tang-
ga sendiri 3ang harus diselud^tii oleh pengurus

Pasal 9 : Hal jang tidah diatur dalem peratizran dasar dan pera-
turan rumah tangga boleh diputuskanoleh pengurus
dengan bertanggung djawab kepada rapat anggauta.

C"

KB 6 Juni 1951



c

RAPPORT VAN KB

VOOR GAW I

No.:2602

Betr.: PERHIMPÜNAN SMI INDONESIA TE AMSTERDAM
WTW*»*HaMfrJ

Van een betrouwbaar medewerker werd het volgende
vernomen :

Té Amsterdam bestaat de "Perhimpunan Seni Indo-
nesia".

De vereniging stelt zich ten doel :
1. de Indonesische cultuur te bestuderen en confron-
"" tatie met de cultuur, waarin zij ziiah momenteel bevindt i.Ci

de Westerse cultuur.
2. Bekendmaken van verschillende cultuuruitingen van

e /<, Indonesia aan de buitenwereld.
^- \r is R.M. PÜKÜH, Willemsparlcweg 159 I te Amsterdam,

ïïëae is eveneens lid van de Perki en Rupi en Ohung San Ébi
Sëöretaris is ÏÏIMPOENO

KB, 4Juni 1951



So. 3865-D-'49.

Onderwerp

C

-f;r T e r t r

3 Ootober Iwou. tYjajc.. -
~VT, W o

i n < l l J kPEEHIMPIWAN SM I
3NDON1SIA (P.S.I.)
Afdeling WIKTATA.

Ten vervolge op het dezz. schrijven No. 386fcHM9- van
September 1950, kan worden medegedeeld, dat de daarin aangekon-
digde kunstavond van de WIDJAYA op 29 September 1950 ia de gro-
te zaal van Krasnapolsky te Amsterdam werd gehouden, onder
auspiciën van de Volks Universiteit van Amsterdam.

Haar werd vernomen werd deze kunst avond, voor een uitverkoch-
te zaal - capaciteit 1100 - te ca. 80 uur ingeleid met een kor-
te toespraak van Me j. S01TAH ASSIN, Siti Dewi - bij U bekend -
betreffende doel en streven van de WIDJAYA, zijnde : het uit-
dragen van de Indonesische kunst in Nederland en Europa, zonder
aanzien van politieke of religieuse richtingen.

Hierna werden enige Indonesische dansen opgevoerd en werd In-
donesische krontjong muziek ten gehore gebracht.

Medewerkenden van de WIDJAYA aan deze avond waren o.mjii. :
1. Raden HARDJANTO - 2. R.M. PAKUT - 3. W.J.A. KALIGIS -
4. Mej.SOETAN ASSÜH Siti Dewi - 5. Raden Harjo MBTPTKO - allen
bij U bekend.

Na deze voorstelling van de WIDJAYA volgde de vertoning van
de film : Bali, het eiland der demonen.

De avond, welke een rustig verloop had, eindigde te ca. 23.30
uur. Einde.-

V. 3.



No. 3865- G- 'iQ.
Bijlagen : een.

14 September 1950,

Onderwerp PERHIMPINAN SM I
3NDONESIA (P.S.I. )
Afdeling WIDJAYA.

V e r
)PKAART

s :&.*.,

r e 1

ACDI f>t'
. Naar werd vernomen is op 9 September 1950 te ca. 20.30 uur
' ten huize van mevrouw TUPAMAHU. wonend^ Schel de s tra at 45 T Amater-

d^m_Jverdere personalia niet bekend) een bijeenkomst genöuden van
N de Indonesische kunstgroep WIDJAYA. Hiervoor werden gestencilde

uitnodigingen per post aan de leden toegezonden.

Aanwezig waren een 14-tal personen (Indonesiërs).
. De bedoeling van deze bijeenkomst was de leiding van WIDJAYA

A f te herzien naar aanleiding van het vertrek van zekere MAARTONO,
die wegens het intrekken van zijn Malino-beurs op 12-9-1950 met
het Ms. Willem Ruys naar Indonesië is vertrokken.

Deze leiding van WIDJAYA is nu als volgt samengesteld :
M Algemeen leider : Raden HARDJANTO (bij U bekend).
XI Regisseur : R.M. PAKIK (bij U bekend)
*f Technisch leider,: W.J.A. KALIGIS (bij U bekend).
Al' Financien : Mej. SOETAN ASS1N, Siti Dewi, (bij U bekend).

Verder zou de financiële situatie van WIDJAYA zijn besproken.
Het bleek dat WIDJAYA een schuld had aangegaan bij de stichting
^Culturele Samenwerking tussen Nederland - Indonesië - Surlname-

de Ned. Antillen" Viottistraat 41 Amsterdam,, voor de aankoop
van decors en oostuuma.. Deze stichting "Culturele samenwerking"
heeft nu dit aan WIDJAYA geleende bedrag kwijt gescholden. Hoe

ot dit bedrag was, is niet bekend.
Eveneens zou op deze avond aan de leden van WIDJAYA bekend

zijn gemaakt, dat op 29-9-1950 in Kraanapolsky door WIDJAYA onder
auspiciën van de Volks Universiteit van Amsterdam een Indonesische
kunst avond zal worden gegeven.

l' Als bijzonderheid wordt nog gemeld dat de WIDJAYA In f^r^i '
September 1950 is opgetreden te Amsterdam - 's Hertogenbosch -

L Haag en Eindhoven. Het programma van het optreden in 's Her-
bogenbosoh gaat hierbij. Einde.

V. 3.
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BIDOHESISCH '
VRIEHDSCHAPS-en OPBOUW

N. I. V, 0.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 14
VERENIGING :' OOST EH WEST :ï

I H D O H E S I S G H E
K U K S T A V O I T D

door
het Gezelschap

- •'•? W I D J A J A ' z l

in het Casino te Ts-Hertogenbosch
»p VRIJDAG 28 APRIL 1950
des avonds cm 8 uur



D tT A t A,/ ' ' • s- v>
Voöj1 en door vrienden van de

: " • :' Alg,Leider: R.Hardjanto /
Techn.Leiders R,MaartonbP>.̂ .,

P R O'G R A M:M'l • „ , , " .r
1.
2.
3,

5.
6»

7,

8; Wajong Ttong
9. Tari Paj-ang -

10. Roeiers-en
Visseiislaed eren

11; Gebjar
12.'Djangèr

. Sluiting

Opening, j» . .r .--- "- - . ";"\ ;i •' -;

Inleiding Toelichting met demonstratie,
Gatotkatjo-P^egiwa Javaans e "ÈÉof dans
Kront j ong-melodieen " • • • " " r- •, •
Menari Minaha.ssa Liefd-esdans-.uit Celebes '
Pentjak - GèvechtsdansTVan Bantam

'( «Java )
Piring - Offerd-anq. van Mijiangka.bau~ "

;'l . *~- .j, ̂  f~r

avaanse Hof dans
Feestdans van, Einagkabau

^ uit Aiabon en de

Balinese 'Hof ̂ans
Elee.stdans van Bali

ï=O=O=O-Oj=:Q=0=O=:0=:O=

- • V j «•>":"

Op pagina 4- vindt U adressen waar U
inlichtingen omtrent WIDJAYA kunt krij gon

l i t ' . ' ( > T T



u DE F.I.V.Q. ????
rWAT WIL DE 1̂1.7.0.. 7
Zij wil saaenwerkin̂  tussen Nederland en
nesie in̂  een verhouding van vriendschap.
WAO? PCÉP DE Jf.i.V.O, ..:?• .. . >,. ;'v
; Zij stelt- ;$lle Nederland er,ŝ  uit alle kringen
en van alle richtingen, inv staat om hun goede
gezindheid ten opzichte van de Indonesische vol-
ken te tonen door haar actie te steunen."- '

ACiEEE ? ,:. ,:̂ 4 '
In de voornaamste plaats: een constructieve
"bijdrage te leVe'raï Voor het onderwijs aan het
Indonesische kind. ; j 4 T
sln het vorige jaar werden cj a art o e o. m. 74- kisten
met allerlei leermiddel-en naar Indonesië gezond ei
bestemd voor !.Booms-Katholie,ke, Prot. -Christelijke
en Neu.traïe scholen.
IS DEZE -AGTIE WEIKCM^I3r"IN330MBSIE ? •"•'•'•
Vele hooggeplaatste Indonesiërs van verschillende
belijdenis betuigen warme w aard er ing voor het
werk van de U", I.V.O; " •- ,
3n het Comité van Aanbeveling namen vooraanstaan-
de mannen uit dé Nederland s£ samenleving zitting
3 t e u n n e t m o o i ë w e r k

:t N T V O • "•* «r : J-» •'•i-M|.»T.

v. a n ' d e

d o o r U w b ij' d-r- a g e o f d 0 o r l id
t o t d e N. Ii .t, .O... t o, e t e t r e d e n ,

Aan de Secretaris van de KVI.V.O, Joos Banpkers-
weg 4,........».»*...„*.*.. «Amsterdam (W.)

Ondergetekend e:
Wonende Strâ ts
Geeft zich op als lid van de _ _
-minimum contributie BI.1.20 per jaar-
Wil de H,I,V.O.steunen metseen bijdrage van
ineens JJT.,..
Bestelt ̂  boekjes met sluitzegels a 51.l*—p.s.X

POSTGISO 516,000
x/ Doorhalen s.v.p. wat niet wordt verlangd.
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X. iïo. '5P3C' - '-vS

.*„ Mjv? trieven lloj 's 0^477 on CilGf
* re :*'•». vt-a lo en ^r, J-uii l ̂ 4^.

26 Juli 1949.

v:.'n

TfmSHi
lÜ»AÏ.I»/. «fi~<
iVoor :..-iy

ïü

L

t: o

W1J

In antv/oorü o;' de bovenftfineQharldo brieven,ölsne-
de ten vervol;;e ov> het desersi^de schrijven Ho.KSfsL -'49
ven SU Hei 1049 (W-aohriöven• lio, 5807<? v«n ^5^pril 1540 },
wo""<3t, hf t volgende raene-'.'.ftü'ïQld» / ** ^ j>

ji'inn 194.6 of be;*ln 15^9,verd door.jpieerdere leden
afdeïinr: Aiasterdara'dejLJL^ifeJm-"" "^' = '""

ui ' i j t -*^- / C'Gtrf'cht om te iconion tot de oprichting ven een gezel- >
Iïgjïöid3-olub,sla ondord-f-.el van de RuM.BüiT het bestu'ir der r'
efdelint-' 'Afpstcrdan der ftttpi e r -n lot 'OT^ te bev/egen we s ora ; '
st^pj,-en tfc doen on tot do'oprichting vnn een gezelli^shteids^ ,̂
club over tö gum,ontstond in het bestuur van deze afdeling,
oen

i

i'r de oprichting dor geaelliglieid3-clt,btvoor
hoor funBtie 'beden!'te en uit het Rupi bestuur is getreden.

Met and-'-r en, w. o.
!• ö4.tU!„AJi.Cl>verderQ personalia onbekend ,
P. 9 "A'coes D J" A Y A., bij J bekend, won en d e te

•""'"'" """ PotterstroGt 20 huis,
3. Harjo K I H P u lï O,bij U "bekend,wpnende te

iTeker^treot 69 II,
v/erd danrop door XMXR Ruth 3*4Tiï het initiat-ief genoaen om te
koïien tot de oprichting van een Indonesisch kunstfezelochap, .
iinet als gavolpi.diot becln 1949 te Amsterdnm e&4«3r de ft n urn: '. ,\ ,.

s t ly/erd diTgericEt'

}A\t doel'Van n»ae vereni^ine; if^,het bestuderen en '1

beoefan en van de kunst in het algemeen en het beoefenen en ' ' . - .
uitdreven Vfin de "Indonesische kiinst in hot bijsouder. :

Ten einao dit doel te bereiken,zou het de bedoeling
zijn,om. in de verenicinfv verschillende onderafdelingen of
groepen te vorken,v-rali-:e ieder voorzich een bepaalde .k»inst
zullen bestu-leren nf beuefenen*

ui,; voor o o h«nd ligrendt reden,werd omaiddellijk
•nadet de TTPerhi' ^pmuin seni liidoneoiü" (verder i^§»J»- ^G noe-
men) tot stand V / M 3 geko:;;eri,overf;egoan' tot het oprichten van
een groep,welke cl e Indonesische dansen-, muziek- en zang be-
oefende en wni*rm.-n de newn: "Uidjüja" werd gegeven «Ander e
onderafdelingen of groepen vr,n de P»3. J. v/erden tot dvisver
nog niet opgericht*^

In het bestuur der jr'.ó.I, hebben zitting:
1. Hath 3 A N U, • • - -
2« oiti D S *V I,
5, Agoes i) J J{ Y A,
4. Kerjq il I ï-T ij ') U O,-allen vonende te Amsterdam en

i 'jjj^i» ^'^lïSij^ê^^j^voiiende te loeiden»
Deze personen hebben tevens JüJJLtag do leiding vyn

de ondi-refdaling Midjüjü«, terwij l de artistieke leiding in
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A.'* in handen is van Aeoes D J A t A^l» jtfiena woning oöfc de^-i"^
•aankomsten aö repetities worden gehouden. * ---ij

ji>e JP. 3. 1. telt thans ongeveer «50 leden,w»arvan f r , * 4

^ HO te .Amsterdam, ^ , ^ .^ 'f
IC te Leiden en ' . ' ' : • • "
l te utrecht wGonöfcötig aijn.Al deze leden,waervc«i de
niet bekend zijn, zijn tevens werkend lid van "ft i<5 Ja 36* «n
het zijn deze.dïe optreden bij uitvoeringen welke doof .
groop op raeeraere "plof toen Berden gé^Bvea, ,.

Huur werd vernomen, sou n^ iö^örda«d in de
liiig lieren, dëtdopr de leden vtm^'i4JsJ'
ilin^en zullen worden gegevan inïJporwe^en
f andere 3é>n<iinövJs|e,.^g<leo«Ten e!Ea^"18trt"-d^zirtr"ïp te komen,
.wraérPtSiaHs' in l^bbrv/égM tïflartx?« besprakin,$ön gew>ord
vrorden gevoard, door een ia ïadoöe^ie uit Jtoorse ouders

ed en datT opgevoed persoon , wa^rvajf~8Té nfe iöfl "iriB't •
öcli die ĵ*e,44fflp_§,t̂ dj.§|*t en dan r veel met

ledenpran de Kig>i«- cwjgaat en thans »et
;vapantie in Hoorwegen zou vpirtoeven.In tot jsord
kringen is nog niet bekend.èf Ööze besjarekirigen reeds

V enig resultaat hebban geleld, , „ .. • • £
Kiet ia kunnen Bleken,dot,wannéér 4«5s« 'feri^'öaöf •

ïioorv/egen van '"/ijjfeja* niel zou k «innen &ó ĵ*£Banti!ltxx3* JLeAea ,J
von "Sinar lïïdonésia" - d. i. het kunatgezelaofiöp: v^öjóö'_*f' £„, '
Perhlflipunan ïndonesit>" » ec-n trip naay Hoopv/e^eai.
gemaykt. , " , ' • - : . " ''- • "5'. - ; . <•"' .

Wel is gebleken,d£it er contact-be«t9«rt tussen
• ">7idjpja" ener- en ff^Hüar Indoiiesia" ejaderëii^ds.Hel?

in da bedoeling li^en,oto,wwiQe3r de nood2fikelijkh-ö^!d,
toe beste r.-, t - b.v. wenaeer andera bepö|:Me'; ïji^oneaiseh
ÜHÜS- muziek- of z^ne-nurariers niet op de. .juiste
kunnen v/orden opgevoerd,donwei om andora" röéeh niet
tot zija recht zoudapC koeien - door de leden v«n "V/it
asaistentiö sou v/oraen verleend bij eventuele uitvoeringen
van "oinnr Indonesië^,(.ot o^ekeerd.Voorzover b*
dsze uitwisseling vaü leden nog niet plorta gehad*

Hiet b^ke^d is of meerdere leden vt>n n ï
tijdens de bezettiü^yan Indonesië met de Japanners zoutten
hebben öeoollr.boreerd.Vrijwel alle leden van de P.3.1. zi^H

, ( tevens lid van de^HukiLa Pelfidjor Indonesië" (Hupi)«
/ Ver^/ijzande na «r het vermelde in de bijlütje von

l?// schrijven iJo.6''*479j"van 10 Juni 1949,Oüitrent de doetrin V«P
melde r ais ven het "Indonesische dansgezelschap vt>n de P.I.rt
n^or j&udopest,1'VortVt. Voorzover nodig opgemerkt, do t hier ver-
laoedelijl: v,sorcit bedoeld het kunstgezelachop. "Sinor Ihdonesitf
Ui;"r dit {'ftzelachup epri onderdeel is,van de te ytos"ter^ara~^e*-
7e'StiGde,uitge3prolcs|ï' cora^uniatisch georienteerdef'?erhi.npu-
nsui ïndone:3iö",>y_!a^ worden <af:Agenonen,döt v/^nneer daartoe*de-"

. ^gelegenheid b^tyniT'oir de 'miaoelen^^ "bWni'/eïJi^ 'zijrijdit kiAst-
zeor zelcer'^qyh'Wezig-zal" sijn op het in /iüguatus' . -

|het
• »-

.
Betre^lfendo de meerdere nalen hierin genoemde

dct d&ze voorneraeua zoa- zijn,ojaatreeks

studie ta.
vestigen. De bedoel-ne sou sijn duao? ongeveer Z

;>o- r te blijven.üindo. • • •'

ü
>
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bericht; 27 -ei 1949
1jĵ i|j;fëitijg§v&r i b?

; j betrouwbaar
aan:—-

Les:~—
actie:—-

unjRïisu
iUfta3r:.
Ag.M.: A ,
V*» :....BLLl

•OPRAARÏ

/

£&'bAt":UtóoiM££BCÏte
oatstaan.

*o*359 T t* Amsterdau, is na 00:1

me ge <5«1 s oii ap ^eyor nd. In
dit èlanaiieaelsckap ndö elüb" de?

^_^. /axschiile^fle ledM örvan in
gecollaboreerd «ouden h^bbeti.
'4ou in "ft» »»^s. üomervaoantiij QÖÏI

naar ^offjNte£«n".,
"" " " _ " . ^ voor d«4Q TtotirnSd

jg^3,^den,<Jocr ^Ifc #öaelachajp in A

t( van de "P.I." is

,„„„vw^ ^ ^^.^^ óuotö-'e gafe'3öst. ! ierdö'c-r ^al de
Z*iOöï**lg9n wil-,|;«on voortgang aob'oen. Kocht de

Taa bét wJ»n^tt*&iaoliG danss'szsiscLap" van "da T.I."

gö*?n voert gang ̂ hebben,
hot t'O.aelschè'p van

19 '
nliage, heb-

aan^svraagd.

, *.

T* ^
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Uw schrijven No.58077 van
5 April 1949»

OnderwerptPerhimpunan Seni
Indonesia "WIDJAYA"*

G e h e i m *

'C' Volgm

20 Mei 194 9^24 'MEI 1949

ACD/

In antwoord op het bovenvermeld sohrijven,zij medege-
deeld, dat door het sedert kort te Amsterdam opgerichte kunst-
gezelschap: «Perhimpunan Stni Indonesië WHXTATAw,voor het
eerst naar buiten werd opgetreden,tijdens een uitvoering,w
op 11 Maart 1949 in het Minervapattljoen te Amsterdam werd
gegeven*

Tijdens deze uitvoering,waarvoor de prijzen der plaats-
kaarten waren gesteld op f*2 en f» 3,werden Indonesische dan-
sen,muziek en zang voor het voetlicht gebracht.

Voor zover bekend,is dit gezelschap nadien niet meer
naar buiten opgetreden*

Hoewel men het doet voorkomen,dat de F*S.I* "WXDJ'ATA"
een zelfstandige vereniging zou zijn,mag worden aangenomen,
dat hierin meer moet worden gezien een onderdeel van de stu-
denten vereniging "Rukun Peladjar Indonesië" (Rupi),afdeling
Amsterdam*

Omtrent de samenstelling van het bestuur van het kugst-
gezelschap,konden tot heden geen positieve gegevens worden
verkregen*Wel is bekend,dat de volgende personen daarin op de
voorgrond tBeden*

Xl l* Ruth SAN U. geboren te Tjimahi, 6 October 1920, wonende te Am-
sterdam Nassaukade 359 I,penningmeesteresse der Rupi afde-
ling Amsterdam» -r

- i g. Harjo M3NPINO Raden,geboren te Amsterdam, 10 Februari 1927,
wonende te Amsterdam Jekerstraat 69 II en

«*(3* MAR3IDI Staniah Raden Ad j eng, geboren te Batavia,22 April
1916,echtgenote van Agus DJ"AYA,wonende te Amsterdam Pau-
lus Potterstraat 20 huis.

De aandacht blijft op de P.S*I*"WIDJAYAW gevestigd en
zodra hieromtrent iets naders mocht blijken,zal daarvan ken-
nis worden gegeven.Binde.

f
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•n »s-GraTenïiage, $ April

Inftoaesia "WXDJATA".
TZ.4. ' ' <&y>--

M«t
oai*Bflt

naar g«h«liw rapport v«a Ow Inllolitla-
Ho.2?5 L.-49, «erbij «ij wrd

t* Ia4oö»sia« t h»b ik 4e «er U te
T«rzo»k»n 3»i| wel t* «lllea inlloütan oT«r d» op fels*?

«a aez*rslj4a aog niet bekeade Pfirhiapvaaan S«ai
k

g«oai*Bflt tBU 17 Mftart
toe£«»oad»tt Ho*9 vaa 4* "Wart* Ia4oö»sia« t

HST HOOFD TAB Dï

da E«er
Boof*o<»»iss»rla van Politie,

'""
A Jt t:. t .11..»
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bijïage:,een

Onderwerp :WARTA INDONESLA

G E H l I M.
t ***• ••« «•• «^ •••• «™^

,» <'

17 Maart

W

Vc?

ïen ver/folge op het dezerzijds schrijven" No 235 3" - ̂ 59 van

8 Maart 1949,wordt hierbij toegezonden een exemplaar van het door
t

de Pèrhimpunan Indonesia alhier in de Maleise taal uitgegeven week-

blada WARTA BTDONÏÏSIA van 4 Maart 1949 No 9,

In dit,nummer is opgenomen het derde en laatste vervolg-

artikel,met als titel:" Masaalah warga negara Indoneis" van Dr«

TJOA Sik Ien,over hét Indonesisch staatsburgerschap der Indo-Chi-
>

nezen.

üvenals de nummers 7 en 8 van respectievelijk 17 en 85

Februari 1949,werd ook dit nummer vermoedelijk bijjwijze ven pro-
aan

paganda aaAsx. de leden van de alhier gevestigde Indo-Chinese stu-

denten verenigingï" GHUNG SAN HUI" toegezonden.&inde.

o.a.


