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1950*

Vereniging

Y o r t r o n w g l i J

O

Sofia vermeld in het dezerzijds schrijven Ho* 4300 -S8-*50 :
van 30 November 1950, werd op Zaterdag, 9 December 1950 te eirf
oa 10.00 uur, In Hotel Paaona, te den Haag, Molenstraat* 53,
door da vereniging* Nederland-IndoneaiB" een algemene - lande-
lijke- ledenvergadering gehouden.

Voor deze vergadering was de ondervolgende agenda vastgesteld
1. Verkiezing van een definitief (Hoofd) bestuur*
S» Hieuw* forraulerins der " beginselverklaring" der vereniging
3. Inleiding do r het hoofdbeatuurs-lid j&ÖOBXB (l*.over net

probleea Nieuw-Guinea, met daarna gelegenheid tot verdere
bespreking,

4* Be eearetaresse en penningmeester stellen zioh niet meer
besehikbaar als hoofd-* bestuuraeandidaten.

Voorgestelde "Beginselverldaring*':
" Be vereniging^ederland-Indonesië" stelt zieh ten doel bij
" te dragen tot de samenwerking op isder levensgebied tussen

Indonesiërs en Nederlanders, alsmede tossen Indonesia vn Me»
Q«tfèrland op de grondslag van vrijheid, gelijkwaardigheid en
* vrijwilligheid en ter bevordering der menselijke waardigheid
" en welvaart*1*

Wanneer door de
der vereniging

jiet
(2Sadarlaad^lndoaaaig» . gr, A

op Zaterdag, 9 Deceaber 1950 te oiroa 15 uur 15, dese vergade-
ring werd geopend , zijn «anwezigg 4 leden van net «d« noofd-
bestuur
Dr. A

(6.,JD.JTW^J(

A*!THSJ5NIST -T,VISHdMA (3» secretaresse,
(4* lid.

w.o. ü.ciCHILJF'/fS. ,J.W.JE.
i-i
'/fen 36 led

en R* 4
In zi^a openingswoord gaf de voorzitter een overzicht van net»
een door net aftredende wd, hoofdbestuur werci

in da zoael' tmi 194̂  Prof . f^Jf^ wmagH
er van net landelijk- bes tuur van * Nedorland-IndonealS" waa
''getreden, werd deze tot ere^voorzitter benoez^ «Foordien vos

SKasBSlG {10. aïgetreden als secretaris en was de penning»'
meester A f E^OMî SRd {11, l*v.m* zijn ziekte eveneens goiood-
saakt «fjfcekreden»
Aan net aföalings-beatuur te den Haag werd toen opgedragen de
plaat» in te nemen *an net landelijk- hoofd- bestuur, welke
t aak, hoewel niet geffi@&kelii$ctne@r beste weten en gunnen werd

i vervuld»
1"-»et wd* hoofdbestuur was voornemens een grote aotivlteit aan

e dag te leggeÉi^Thans nu net einde van naar taak: in het zicht
, noet warden gezegd, dat het daarin niet ten voile Is ge-*

leagd, waaraan echter onmiddslli JK moet worden toegevoegd, dat
1 1 Jdson» taodighsden net bestuur ook alles behalve gunstig

S==KC= —van de &»Ï*C» is er n.l. • aldus de voorzitter - veel
personen*

volgorde
- voor

vermelding aan*
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gedaan.Het bestuur heeft toen o*a* een krantje - mededeling -
.uitgegeven*
Ha ïe H»T,C, toon er ten gevolge van de tijdsomstandigheden niet
jreel meer worden gedaan.
'Wel» werden door net bestuur geslaagde middagen georganiseerd
voor Indonesiërs, waarbij werd samengewerkt met het Indoneslsoh
Hoge Commissariaat
yoorta werd goor het beatuur •g»17A-t
saria één Indoneaiaohe vlag aangeboden» wel&ela& aen bij
M •. r"T"i" • • ji i J' ' ' . "•.. 11—i iy i «.«..i . i. ̂  L i ti I..ÉÉ» f ••! i .i... i • ..,<••*! iiiïixffip «i i "»™*« »gju».p r J.OJS **"*"„ ***• J

he£ Hoge Goigmiaaarlaflt tetea ui vl têT^en fcan zlen_wapperenr
jen Haag»
O^ndèP de bezielende leiding van 4e Heer MAA'B'iAI'i (12. Werd door
de literatuur-dienst dar vereniging een grote activiteit aan de
dag gelegd»
Verder la uit de vereniging "Nederland-Indoneale» in samenwer-
king «n overleg met net Indonesische Hoge Commissariaat* een
«omtiiasie ontstaan * in het leven geroepen -, met als doel de

naar Indonesië" te bestuderen en te ver*
Borgen.
In deze «oraalasiji » aldus de voorzitter - hebben o^a* zitting
J.F.H. A . de la COÜfiT {13* en Dr. J,M.«.M.̂ . Z0mwmiï**Q9ze
ooisniasie heeft reeds enige goede vergaderingen gehad» zonder
dat daarbij echter tsadt " aonerete resultaten" ïcondaa «orden ver-

aöesten groteBi4 net* vrij plotseling optreden van dit bestuur
moeilijkheden worden overwonnen^De gekeie ver

•ea grote ohaoa. Boa zware ao
TM^___^ .allng - A-fflSterdfl»- waa vrij plot-
seling uit d« vereniging weg gevallen.Dank zi j de opofferingen
van enige bestuursleden om öe adninistrati« op orde te brengen

,,en de boeken van de penningmeester ** A»aLüi»éïS3 {11* - uit te
j zo eken, is de administratie tiiena la orü«jd en de crediteuren
jde^vereniging bevredigd. De financiën zijn geflaneerd «a er is
'zelfs een - «lJ het klein - batig 8*ldo in kas*
{ H -et beatuur had zieh in de oproep aan de leden - zie het
deaerzijda schrijven Ko. 4300A -28 » «50 van 30 November 1950-
bereifl verklaard om de helft éér reiskosten der leden voor het
bij wonen dezer vergadering te ver goeden* Hiervan werd door de
leden van buiten den Haag «en dfulc gebruikgamaafct*B« aeervttMT*
MA N, die ma afloop éér vergadering deze bedragen uitbetaalde,
deed zulks zeer vlot»)
Door de voorzitter werd vervolgens de ai «uwe "beginselverkla-

ring" der vereniging besproken» waerbij bleek, dat deze ver-
klaring i.v,m. de gewijzigde omstandigheden nodig werd gaoor-
deeld«Mede bleek, dat deze "verklaring" was samengesteld door
Mr, J.H, van HOK {14.
Bij de daarop gehouden bespreking» stelde J«F*H.A. de la COUfiT
(13. voor de woorden «* op ieder levensgebied" te l at au v«rval«
Ien»3alfc3 daar dit volgena hem beslist te ruim was gesteld,te
meer daar de Indonesische* regering reeds voldoende blijk had
gageven, om lang niet op leder levensgebied iaat Nederland te
willen saiaenwerken^iïen zou dus volgens hea " plus royalist que
Ie rol" zijn.In het bijzonder op militair en eoonoalsoh gebied
zou 4e Indoneach* regering geen samenwerking net Nederland wen-
sen.
Door de heer ?*M*£«M«.A * zomm'B&tG {4, werd dit bestreden.

Deze jaeande,
» 3 -
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deer et aria s
ln<Soneal«ohe belangen»

^«W»HS&£SC3, werd oandidaal; gesteld uit de groep

P0nnin@n»833e

\» Penningmeester: D. SïinK8(3£»B*K* werd met veel lofprijzingen

voorgesteld door D*30HILP, zodat de vergadering
deze aandidatttur niet koa weigeren*
Me j» BA^-L {lt« Deze 0aS3Töatuur werd met eren-
veel lofprijzingen voorgedragen doop Mr. J*H.
Ten WIJK {14* «a was reeds zogoed als door Se
vergaderlag als Ie penninpieesteresse aanvaard
toen S.3GHUJ» met de Oandifcatuur van B*öTW3*3
(15. te voorschijn kwaas4Hierop werd Me j. BAL ,
die niet op desso vergadering aanwezig wa% als

ge penaingtBeesteresse gekozen,
A-13 leden werden daarop gekozen:

B.
(l,

* ' {4* en
(12. spe«laal belast met de literatuur-dienat,

uit Amaterdaa. waa

aam
CH1LP 4e safeote
vrljweJ. eJJL« da

/ meer
Öe

UatteG
hi

en van de Haagse a-f d

heeft zeer
'm J.H

ri^l^ftlJii

aaf w
inten

«Ut
gse a-fdeling waren bij bet debat in Het

algemeen ieta/geaetigdUDlt n,l. kwam vooral tot uiting bij hot
debat over do overdracht van de souvereiniteit vansttjora Hieuw

aan Indonesië".

Tijdena de besprekingen over net vorsten van net nieuwe bas tour
bracht SCHILP -zijn- Comitlé » Vrienden van Indonesië1" tor
sprake. ~ - ... . -

erbij merkte si4 o*a. opf dat de initiatlef-nemera Va-n dit
Comité reeds enige tijd geleden voelden, dat er mot do a.»*
conferentie over &i«uw~GuineG iets zaoeat gebeftiren»Wa-t konden
«ij «oen * aldus vroeg 3GB8S&**? Do afdeling A-materdara van de
vereniging " Nederland-IndoneaiSS beatond niet aeer*Het Coïaite
word opsaricht, een Comité, juist met net oog op de Hnanoi8n.
lamsjra met een Gom te zou mea vt»«l gamakkeli jker bij do a^csen
wet geld los krijgen.Ook organisatorisch werkt oen Comité voel
vlotter.
Het Comita aaakt_feg.t * aldus 3CHILP ^ bijzonder «oad-ajHada ssi^

aareaaen,van~sympa^ni3ereiaaen,Qn
ia versonilleüde gemeenten in Nederland^ zoals Dordrechttaro-

verza
A^la adminiatrateur van bet Comité treedt op K* de VHIBS (8
terwijl hat kantoor gevestigd i« te AraflterdamrPrinsen«raoht
136.
Hij 3CHILP stelde vervolgens voor:
a» ?oor net ogenblik i*v»a* de to»eatle Irian, te icomen tot

samenwerking van de vereniging " Kederland-JndonasiS" iaet
bet Comité «fri enden v^n Indonesië %om te komen tot een
gezaiaelijke aötie.

b* Voor later te konen tot oen zekere samenvoeging van "Heder-
laad - Indonesië" met h^et Comité " Vrienden van Indoneaift"

n 4elke evemwl - es dit uitdrukkelijk « niet finanoieei en
"orgaaisatoriaeh" SK>U moeten zijn*

Financieel
*• 5 *•
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Oïad«t a©s üaaits fiaaseie©! saraakfceli Jker werkt
da$ «ea vereniging.

Grgsnismtoriaolu ouaat ovw &at getale hierover ga&Kidaa betoog
is getaafcaa» dut n*3ams> (f* zijn

9i«t graag uit iianden «il geven.
Da TO oraittttr «n hot merend**;! der aaa&am&aË gavsa tolijfc van f
Jmn grote üalangataUlas *ö©* da idee* Jö&ilp.Bealotaii werd hier-
over t.g.t. nadere bes.orefclngen te vaares -

ac &>@3Jr ^JTSrH^(7. T?9rd daarop si«öesedeel4,4at aai^e A
tijd geleden de persoon belast aet fiat inneïi der contributie
vo >r de versalgliig; ^©d^rlanö-IiKJonaai»1* zich
«m iiem de befcs.*ü.de oontritoutie wilde t^ruggeren. daarbij

/gevende, ditt ™ Hederland-ïndoneaif" ala Traraniging had
te ö^ataan* '

ui j,JTi2Via;^, dit ^s«ld niet ws&tSs toxttg te
M j «Vönbedoalde persoon, waarran de aa;iia niet

vrat M | m«t Ast g«I4 2sou 4@<@*Mt ^sia ia to«a xa»t
vlnden van ,iTJjr/Hi,J in aen attfcte®Éea3 - w«lice stakingafcaa
niet gezegd - gaatort.ïhaais «ohter voiraoeat ^T^/^u dat- gaatort.ïhaais «ohter voiraoeat ^

eao eootaanistiaalw a treek racet woi-cler»
Door de voorzitter, die hierop merkbaar niet diaper ««aat ia

te gaafl, dooii de b«le «a3ig«l«genn«id ve^er Haver «il latan
raat«n , wordt cq>g«Ei»rï£t, dat 4« kierb*do«ftl<i« p«»9CKm Utdordand
te Icneder trotiw km. si jn g«wefiat,<3o«ii ï^sogelijK ooJc wl t«
txouw heeft

is óan ooatra^ks 14 uur 30 luit; w>orü

«al a»«t«a

* f
, zo «r S««ö
49 oploaatug

& geao«lit ia «en con»roaiaf ml* dat werd
<t« Indoneaiaelie ael«gatl« op 4e öaWig»

tot stemS 20! ioumea

4oor7arvol««na «@rd door inleider,
ta raisöa» naar am door Iriatt, asa
^^ «ft fffflfc « ** daag Jaeeraaada toaataüdgu aé~Bj
•7arre»«e kat grootste da si was aai gauaa ia oerwoud.£r
oageveer l alllioen menaan, weyrvan ar tot na toa alaokta
300 000 in centaat sso^dajo sdjn gnüaart met W.«aJcan,of

la® ga£a@3,4at zij oia ef maar aoMig ad.Jn.
Hat ia «aai da bavoUcüg aict alle^m . _ _ _ . t

*•* ^ffvv^fe WB BP^P^̂ Www^BBPBBIpppia ÎB^^Sĵ ^^w VHM* fplw Kawî '̂ MB ^MML - T-JWî ^W4 ̂ Mlft W0w*4yMPVP

?*at«uOaarv5u^a>«t IE ia alier «erata plaeta aat
l üi^taB baataan - göliandlifluf* «^iada daaXOtt oofc

xel aat - volgaas ialaider - zaak zi Ja, «r voor ta waltaB» dat
laiat aw«r daa 10 tot 12 doiaasd «r^aidaSBPaöhteB uit da
r mUen wordaft geliaald.
Vardar aprafc hij ovar da lïuidigo «B ia da toakoiaat varaiata ga-
zonaaaidsaors«Da ratioaali»«ti« van da " " '

uitbreiding vazi hat ondarwija, Bat da daeraaa
bosten.yarbonden

t gavolg van dit alias ia, dat ar a. i* voorlopig «aas
ad
Kaderlandar».

Is dit varösnd
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In dit verband wees hij «aap* de €00 personen die bet vorige
Jaar vrij onverwacht en onvoorbereid op Hieuw-Guinaa Icwaiaan^
zonder dat hiervoor Iets ijigereedheld feas worden gebracht

Hat Nederlands bestuur weet tot heden slechts heel weinig va»
de elgenAIJfee bevolking van Irian,0ok van eventuele aanwezige
tattx deTatoiTim, «eet iaën weinig of niets0',ïel zijn «r enige
aikkelBi $aenf do oh de aanwezigheid, van aardolie - aou volgens
inleider - evenmin van veel betekenia aljc.ln dit verband we*s
hij erop, dat de directie van de Petrol«Mij reeds qpdracht
zou hebben gegeven om te bezuinigan oud at de kosten t.a.T. 41e
opbrengsten Teel te hoog zouden liggen.
In verband met de bodemgesteldheid en de welhaaat oatoegaaaèfce-'
lijkh-eid van het land * zou volgens inleider * het vrijwel on
mogelijk zijn on het land open te leggen.Dit temeer, daar d*t
aeer grote geldelijke bedragen zou vorderen, welke gezien de
moaili jke positie waarla de Nederlandse sohaticist reeds ver-
keert, niet door Hederlanü zullen kannen worden opgebraoht»
Inleider gaf vervolgens een overzicht van de ata»4iwntemfzo-

als deze door beide p ai11 i jen werden ingenomen tijden» de S.T.C
asomede van de rappojrten uitgebracht door de " gemengde eoarais-
ai e ".Hier bij memoreerde hij in het kort de gronden waarop bei-
de partijen zioh beroepen.
Onder hilariteit der vergadering» meiaoraelde hij tevena een

gedaelta uit een rapport, dat door de BederlaMee regering in
19*9 over Nieuw-Guinea aan 4e U J4.Q. werd voorgele®! «o waarin J
wet zoveel woorden is vermeld, dat lUeuyj-tfcinea een deel lo «el
van Indonesil. |

Stereker besloot K! jn betoog laet de medieüeling, dat indarti jd
«t d« Fitehi-*eilande» een eongrea van Iriancn 2»u zijn gehou-
4e».Op 4it eon&res a»u aijn gebleken, dat de ïrlanen, nooh bij
Kederland, oooh bij IndonesiB g«intere»a«erd aijn - waren -,
do«h wilde konuen tot het stichten van een eigen Melaniflohe
staat en dit dam te sa»en met de Irianen uit het Jteatrallaoh
gedeelte van Riauw-Guinöe.
Bij de daarop gehouden besprekins» «erd vooral op het laatste

gedeelte va» deze inleiding gereageerd» ala zijnde dit een
geheel nieuw en zeer aantrekkelijk en Interessant go&iohta»
punt.

(IE. gaf daarop ais zijn mening te kennen, dat het
" probleem Ir i au", no«h door Nederland, ftooh door IndonealS
a«lleea tot een oplossing zou kunnen worden gebraehW3«i« d

dit «11 ea voorgelegd en opgelost te worden aan em <loor de
" *~Jff

v-"» ÏÏJS
/ nD«ze door MAAÏMAK (12, geuitte aienawi jze, was voor

8» e^leidia f̂ oat vrij hevig Tag leer te tretekes
verkond

ze
__ .HiJ» ^UHXLP9 sprak 2d,ch
voorstanaer fl van de overdracht der aou-

e
irbl j mit» flat n;

rereiniteit van Ir i «n «an Indoneei» «onder B»e*r.

welke reeds door

waaruit assaneklaar i^ebleken, het sterk infierli jk natio-^
gevoel 4«r Inaoseaiera. ws«ronder voor hen ook Irian ve^lt»
of auMirdere van deze f£l»(») vertonen een propagaaadiacto»/^
•to«ht van president .̂ Jatroo door bepaalde gedeelte» van

Zïr. J.E. van WIJK aerkte opf dat hij iedere regering wan-
^-tro«wtf welke de nsawht heeft. Met enige nadruk verklaarde M j

^^ daarbij, dat M J wel «eer in het bijzonder de Jüaerlkaanae
ü*|,0. wantrouwt.
Hij ia

«•> ? t»
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Hij ia voor onvoorwaardelijke overdracht van Irian aan Indone-
sië.
Deze opmerkingen vaa Mr «van wi*K, sljn voor JO.SCHJLP (5. aanlei-
ding om op te merken | het gaat hier allemaal niet ora«Het ia al*
lea nuohtere wereldpolitiek-, oftewel het sluitend zaaleen van de
A'-meriköanae-Ter4edigiia>gsgor4el.?an Haarseveea ia hierbij mat
h-anden e& voeten gebosten aam 4e K.«Y«P*«4e 4 .R, en de C»Iï»ü*«
Van Maarseveea beslist niet in het algemeen Nederlands balaag#
maar beslist zelf» tegen het advies in Tam de vroegere heersers*
klasse in Indie en oadsrdraag van Amerikaanaa en Australische
gezant«n.Hij beslist dus in het belang van Amerifca/U
( Boor verfllaggsvea werd hierbij aangetekend; De 31 «raming «ra»
" de A-ma terdaaaaers es M*.7ea 'ÖIJK tot uiting gebracht bij deae
" besprelciag kan aldus gafeaama^fet worden i als de üederlaD&se»*
" redering de overdraohfc van Hieuw-Quinea aan latoaeail Biet
11 wirt, dan maar weg met deze r«g»ri3a.g»Dit daar de oavoorwaarde-;
" li jfce overdracht onder elke omfltanctigheid nodig en geboden is.J
Door J*? .H.A « de la GOÜBT (13f werd vervolgens een Tri3 1|&ti» !
veerige besohouwing gehouden, waarbij hij het " probleem Irieji- '
zewel vanuit een ethia«h als van een auahter wereldpolitde*;
atanépi£tt besaderde»
Hierbij we*a hij erop, dat hij t.a.v. Vaa Maa»seTöen dezelfde

mening was toegedaan als door 3CHILP was gauit, (
De M COöflT no«tóe aiea voorataader Tan de ovordraeht vam de

«WET)sreiniteit van Irian aan Indoa«ai€» dooh dan met h*et
en/of beding, dat IndonaalB voor de op«alee«infi vaa Irian -r

dat

wat volgens de Ia CÖUHT Indoneai« alleen ook niet Temag - de
teshüiOf,! assiataiioe Tan de ü*ïi»0» zal vragen «* inroepen -.Op
<5ez« wi jae i" de Indoneflisohe-re&ering instaat. de gan£*a Tan d«
UJï.0.-her« *e öoatrolerea^ terwijl daarbij dan ook een weg
werden opgehouden voor niet Indonesische deakundisen of speo5
lUf«R| om saee 'fee werken aan het openleggen en in eul^mr '
geö' Van Xria&*

Dr» J^[»S*M.A •ZOiö4iSRBSaG (4, «telde daarop vooi-f ovar te gaan
$ot hxet inatellen vaa een atudie-eoOTaiiaöi*t wellce het grote «KI
ve«l esfflratte»i« " p^ït>fele«ffi Iria^* im alle
jrettUOp deze wi jase zou het voer de vereniging aogelijc zija

k adres ©ver dit ï»probleeiatt 4e wereld in te ssendaiuHiJ
H,l.»dat i.v.m, tijd gebrefe te vergadering er toe zou.

OTerganu een niate zeggend* M faoera-adres" aan te naaten, dat
aaar buiten weinig of geen Ia4mis: acm maken*
Haar aanleiding hiervaa werd door da voorxitter
de tijd voor een dsrgelijfce eoimiissie te kort iaf med<
het stsdiam waarin de ^kwestie Irisn" thans ia komen te
Inmiddels was het ongeveer 10 mr 36 geworden en deelde

voorzitter mede, dat hij ora 18 uur 30 een afspraak had,
voor hea de tijd droag.
Het had kennelijk in de bedoeling gelegen van de voorzitter»dat

te vergadering na de inleiding van E.fJüBjSS, waarmede de meerder*
heid d«r aanwesigen aioh in grots li jaea, aangevuld^aiet de
aerfclngen van 1>« ta GOUIïï, wel konden verenigen, aioh ia een
a0$ia of adres zouden uitspreken.

Door J»W,l«HEjfMfflo {6, werd ten slotte voorga3teld:flat door
uit het beetuur te vorme» oosaüissie «en veifelariBs af adres
iwrdan ssmengeat&juJ in de geest van 4e gehouden baape^ci&gël

•o.v. de overdracht van Irisai aan Indoneail met "techaioal
S3ist«no«" van de U.H.0.
N- adat fit voorstel was aangenoisen, werd als het ware hals

over kop een oomisaie aamengresteld, bestaande uit de volgende
personen:

m 8 •»
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15 Deo«aber 1950,

a» £• GQBKE (l*
b, B. SCÏ3XLP (5*

il J«l.nlA*/dê la CCÜBÏ (13,
Hierna werd de vergadering welk® een rustig verloop had» net
«n&ele woorden van de voorzitter te 10 wur 35 gesloten*

Door verslaggever werd hierbij nog aangetekend, dat de inlei-
ding van S.GCBES» als gematigd was te kenschetsen»
In principe is inleider voor overdracht van Irian aan X&d0nesii j
Toch zou hij het moest voelen» voor een zich t.o.v# deze over«« t
draftht tti t spreken van de Iriaanse bevolking zelf^.Dit laede |,v« !
m. de besluiten welke werden genomen op het congres op de fitehl
- eilanden,
Z,eer tot de spijt van QQBSS zal men thans zonder dat hierover
4e Iriaaase bevolking zal m>rden gereadplaegd» wel tot een b**
slissing 2«>et«n komen, aulks daer het v©lg«ns de inleider oasBae>g«*
lijk ia een bevolking van om en bij da &&Q 000 $i&aQmi®,t die
thans als het vt%re nog ia een stenen tijdperk levöi, binaen af-
zienbare tijd tot een dusdanige ontwikkeling k^fen bres««n»dat
aiij ovar hun eigen lot souden toun&e» bealiaaen. •
KB afloop der vergader lag Met inleider * GGBEE - zioh tegenover
eea der aanwezigen «lt ais volgt- 4e Indoaesieche ar«pBa&t^^
t.o.v, ie loftt*erfeondönJieict door 4e eeuwen van indoseatê m • '
Irian «B ook dat Irian altijd werd vertrapt door het tfederlaadae
lËffloaiale bestuur, zija ro^dweg dwaaskeid «o onzin.

Tijden» de dkwu»ies onthttlde Mr. J,H. van WI&t4«t de «c Assis-
tent Realdent ven Hollaadia geaearad HOOCSJtt^D - deze Hoogland
woardt g«4ö«ïBd als da samensteller van dn broohure "H«t Probleea '

uitgegeven door het Comité " Yrionden van Xndonesi»"
aohooBBoon ia van Ir, CiuO» G HAMER, voorzitter van het even-

Comité.
Hierbij deeltfe ar. Van WI3K a»d«, dat dez« HüQ£a,Mi) veel in»

liohtingen aou hebben veratrekt «as I»!1 3CHILP «n heffl,7anWIJK,
het koloaiale bestuur van. Xrian«

Deze evengenoemde broeüure n "Het Probleea Irlan% waarvan
eea «aei^laar werd to«g«2«ftd«a M j het deserzi jda achrijvan Ho.
4217 A -'50, werd op deze bijeenkomst 'te toop aangebodüo.ïliide



2I&AG1, Iran Mo. 43@©-A^S8-*50,
Van 15 öeeeafeer 1950.
Ter trowrel Lik»

HAJÖÏï en verdere bijzonderheden.
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13. ï

14.

15.

17.

18.

19.

2. GO BES, personalia onbekend, gekozen tot lid ven het hoofd-
bestuur van de vereniging «8federland»JBd©nesi**
Dr. A.P.3, v,d» SQBSO, personalia onbekend, gekozen tot voorzit-
ter van TOederla»d*ïiidQaesi»*, speciaal belegt net de repre-
sentatieve1 werkzsoBiöeden»
Mevr. -A. $KSlW£KMIï3BKltt, personalia onbekend, wonende te
'B Gtravenhage.
Br. Johannes» Mertlnas, Hisabeth, Marie* Alphonsus, adfNaïBSRG,
geboren 16 April 1907 te Rotterdam, verder bekend, gekesen tot
lid van het hoöfdbest««ir vaa (^ederland-»IadoBeaiév*,
Dirk, 3CHIUP, göboren 11-10-1893 te fiaarlefii, verder bekend.
Johannes, Wilhelmus, KLlKebertus, HI2Kaï3, geboren 3̂-11-1918
te Rilligersberg, verder bekend, gekozen tot aeoreteris van hef
hoofdbestuur vaa ^ederlend—Itedeoesif*.
Dirk, STEVBJa, geboren 25 Juli 1886 te Jus sterdam, verder be-
kend» geleezen tot Ie. penningsteeater ven het hoofdbestuur van

Klaas D5 VREES, geboren 38 Juli 1928 te ^03 1 er dam, verder be-
kend, adminlströteMr vnn liet Comité "Trien 4en van Indonesië",
Prof. Pr* Willem, Frederlk, WXRffilIM, geboren 16-11-1907 te
3t. Petersburg, vérder bekend.
willOTj, Gerord, KUïïKB3B®ïÖ, geboren 7 £>ec«mb«r 19S3 te Purme-
reod, rerdar bekend.
A, EIX&HAfö, personalia onbekend.
MAAUMS, peraonnlifl onbekend, wonende K«milleatf>aet 29 oen
Haag» gekozen tot lid van liet hoofdbestaur ven "Ifederland-Sido-
n«3ien, apeeiael belast met de l i ter« t uur-d ten at.
Jesaias, ?rederik, Hendrik, Albert, DB Ui COD8T, geboren 11 Oc~
t ober 1902 te Leiden» verder bekend, Se. vioe-voorxitter van
het hoofdbestuur van^ederlaad-Bidoseal»1*! speolaal toelaat -
i.v.m. jaet zijn kesnis vaa zaken - aet het directe oontaot net
ladoneei» en In don e 3 ia r s en raat het feehartigaro mn Indonesische
belangen.
Mr. 7ohan, Hen dr ik, van ^UK, geboren g Juni 1907 te Amsterdam,
verder bekend» Ie. viöe-»v®0rnitt*# vaa bét hoofdbestuur v«m
*SederlaBd~Jad«ai»si«*# speciaal voer de aotie'a en aet eetieve
werk*
Zie No. 7.
Me.1. BAL, personalia onbökend, 2e. pennm. van het hoofdbestuur
ven "Nederland- Indonesië*.

Q2R anK pers^ialiö onbekend, lid koof «futuur van Tïeder-

p«rs©nalia cateefcead, lid
ladonesil''.
B, 009W« persoaalia Qöb«feeadf gepensionneard Inapeeteai*
het fSBd«ïwijs ia todösaaiS, vronende te Hilversiaa, lid boofd-
bestuur ven Nederland» Jjidoneslê".
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Verbinding: Ko.12 18 December 1950.
Doss.27/42
Onderwerp: Vereniging "ïJederland-Indonesiè1"
Datum ontvangst bericht: . • $7,/££>!
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan: I.D. Amsterdam en Haarlem
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

19 DEC, 1950

S.0.3. van 14 November 1950
C,-Ho. 96137 M.v.B.2.

Ter voldoening aan het veraoek, vervat in nevenver-
meld schrijven volgt hieronder e en verslag van "bedoelde
vergadering.

"Op Zaterdag 9 December 1950 werd in hotel "Pomona",
Molenstraat 53 "te ' s-G-ravenhage, een algemene ledenver-
gadering gehouden van de Vereniging "ïïeaerland-Indonesiè1".

"Aanwezig waren ongeveer 30 persanen.
Achter de bestuurstafel hadden plaatsgenomen:
Albertus Petrus Johannes VAN DER BURG, geboren te

Utrecht 11 Juli 1914, arts, wonende Geestbjjjrgweg 66 te
Rijswijk (ü.H.),

Ant.-) e WIBRSMA.» geboren te ' s-G-ravenhage 28 April
'1908, echtgenote van: A»TREURNIET, wonende Erasmusweg
137'te ' s-Gravenhage,

Hicolaas Wilhelmus WIJHT3N, geboren te ' s-G-ravenhage
27 November 1916,journalist, wonende Van Blankenburg-
straat 26 te 's-G-ravenhage,

Johannes Mar t in.ua Elisabeth Marie Alphonsus 20NWEH--
BERG, geboren te Rotterdam 16 April '1907«wonende Garel
Reiniersakade 171 te 's-Gravenhage,

E * G-OBé'B (personalia onbekend), wonende te Leiden
of Voor schot en en

DE LA COUBT (personalia onbekend). ;
__/ uur Om plm. 15.00/opende de voorzitter Dr VA! DER BURG, j
"" de vergadering. Hij stelde de aanwezigen in de gelegen-

heid om eventuele bezwaren kenbaar te maken tegen het
voorstel om een nieuwe beginselverklaring voor de vereni- ;
ging te aanvaarden (vermeld op bijgaand convocatie-biljet)..

Mevr.ÏEEURHIET-WIïïRSMA het woord verkrijgende lichtte '
het voorstel toe. Zij betoogde, dat de vereniging de
naam "Indonesia" moest voeren in de plaats van "Indonesië",
daar dit de officiële naam van d e republiek is geworden.

Vervolgens kreeg het woord:
Hendrik Wilhelm KROP, geboren te Steenwijk 13 April

1882, zonder beroep, wonende Kwartellaan 40 te 's-Graven-
hage.

KROP vond de beginselverklaring te lang en had gaarne
gezien, dat men met een korte krachtige formulering was
gekomen. In het bijzonder de woorden "op ieder levensge-
bied" vond hij overbodig, daar dit a.i. vanzelf spreekt.

Het bestuursvoorstel werd hierna zonder verdere dis-
cussie aangenomen,

-Vervolgens-
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kwam aan de orde de verkiezing van een
nieuw landelijk bestuur voor de Vereniging "Hederland-
Indonesia". Voor de functie van voorzitter werden candi-
daat gesteld:

Ir GRAMER (personalia onbekend^ de voorzitter van de
afdeling Haarlem, VAN WIJK en E.GOBêE voornoemd.

Ir CRAMÏÏR had Vchter" "een brief gezonden, waarin hij
mededeelde, deze functie niet te kunnen aanvaarden.

GOBéE deelde ter vergaTïëring mede, wegens drukke
werkzaamheden daartae niet in staat te aijn, terwijl V AH
WIJK zeide zich niet geschikt te achten voor deze functie.
De directeur van "De Vlam" Dirk S OH IIP en Dr iSOKHENBERG
deden vervolgens een dringend beroep op VAN DÏÏR BURG om
deze functie te blijven vervullen, waar.bij zij voorstel-
den om behalve, een voorzitter, twee vice-vouraitters te
benoemen, die de voorzitter kunnen bijstaan.

VAN DER BURG bezweek voor de op hem uitgeoefende
druk en accepteerde zijn benoeming tot voorzitter. Voor de
functie van vice-vooizitter werd door de vergadering aan-
gewezen V AH .WIJK en DB LA COURT. Beiden aanvaardden deze

(' functie.
Voor de functie van secretaris waren geen candidaten

gesteld. SCHILP stelde voor die functie candidaat:
Joh.W. E.RIEMBHS, wonende te Amsterdam.

Overeenkomstig dit voorstel werd besloten.
Voor de functie van penningmeester werd door VAH WIJK

candidaat gesteld de penningmeesteresse van de afd. Haar-
lem Meĵ BALÉ.

D.SCHILP stelde candidaat een zekere SrsVEHS, wonende
te Amsterdam, die volgens hem voor die functie betere ca-
paciteiten heeft dan Mej.BALS. De vergadering besloot als
Ie penningmeester te benoemen STEVENS voornoemd en als
2e penningmeesteresse Me j.BALS.

Als medebestuurders werden vervolgens door VAN D8R
BURG aan de vergadering aanbevolen: Dr 20HNT3HBSRG,
N.W.WIJNEN en E.GOBéE.

Dienovereenkomstig werd door de vergadering besloten.
Ha deze bestuursverkiezing werd door 13.GOBéE een le-

zing gehouden over Irian. Hij gaf een beschouwing over de
( landstreken, de bodemgesteldheid, de gebergten, de moeras-

sen en de zeden en gewoonten van de bevolking op dit eiland.
Vervolgens verklaarde hij de standpunten van de delegaties
ter R.T.C, over de kwestie Hieuw-Guihea. GOBéE liet niet
blijken hoe hij zelf over de kwestie Irian dacht.

Ha zijn rede werd gediscussieerd. Van der Burg meende,
dat Irian bij Indonesië hoort en terstond moet worden over-
gedragen. Dr 2onnenberg stelde voor om voor de bestudering
van dit onderwerp een studiecommissie samen te stellen,
die over enige maanden rapport zou moeten uitbrengen. Van
der Burg merkte op, dat er .geen tijd is om die opdracht
aan een dergelijke commissie te verstrekken, daar v66r
27 December 1950 het standpunt van de vereniging kenbaar

• moet worden gemaakt.
Jacobus 'Johannea MAATMAH, geboren te .Amsterdam 21

Augustus1 1888, zonder beroepV wonende Kamillestraat 29
te 's-Gravenhage, verklaarde dat z.i. Nieuw-Guinea ter
beschikking moet worden gesteld van een commissie van de
U.H.0. GOBett voelde veel voor dit voorstel, doch meende
dat de Indonesiërs hier absoluut tegen zullen zijn.
D.SCHILP hield vervolgens een "vlammend" betoog om Irian

-aan-



aan Indonesië te geven en het niet te laten verworden tot
een vloefbasj-s ras. Amerika.

D© la gouïf o&tearstreept© het "betoog van Sehilp. Mi-
nister TAN KAAljfff̂ lF» aldus D© la Court, weet heel goed
wat de gevolgen'^ aiiiëE. aijn van aijn haisstarige hoMing
inzake Irian*. "Hi$ lâ dt «enter geleid door hoger© belan-
gen van internationale stratagie. JDe 'Nederlanders in Indo-
nesië weten ëar̂ ttŝ  goe^ welke "belangen er op het, spel
staan-i Ook zij'fekaJAIa ̂ ©„pinistey echter niet overtuigen.

Siemens, stel4*,* reeï om door een commisiei© een adyes
aan de regering t&.lat«n ojstellen. Deae commissie moet
aalfes Mnnen e«a M̂ i &QQIU Sii^voerstel werd door de ver-
gal e-r img aanvaiüf &*,

f In deae «aip̂ .̂ |Kle •«erdén "benoemd: D. SCHILP, E.GOBél»
M COURf en Sa

_/-en voorzichtigheid
sprekers
had vo@r- e©n

Tan Wlpk mede, dat de vereniging
het uitnodigen van

-ï̂ ian. Pe afdeling Haarlem
op voordracht vw de

bleek
land s©
en

" van de
, I. i. -serge ant

H00SLAH®, oud-
tegen d©

die haar "bestuurs-
rkat opgedragen profagaada te

aansluiting "big H©4©j?lan<$
k oma n teg«n aansluiting "bij iasUmesHj.:

>,de VQ©3pait1ne^ d© aftr©4«jil.t "be- v
hét v©#k v©ra*icat v0®ï! de vereniging, «a*r-

Tè»ga€sr.ing ©m "plm. 18.OS uur ^©^4 gesloten. (@ind-e)
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G. XI. TA. 4,

OMIEIM

Ledenvergadering van de
Vereniging «Nederland-
Indoneslë*1

Ik heb de eer uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een ge-
heim rapport over de op 9 December 3*1» gehouden ledenvergadering der
Vereniging "Nederland-Indonesie", naar de inhoud waarvan ter bekorting
verwezen moge worden*

Van bijgevoegde copieen zoudt G een exemplaar kunnen doen toe-
komen aan de Hinister President en aan Uw Ambtgenoot van Buitenlandse
Slaken en twee exemplaren aan de Minister voor tfnieaaken en Overzeese
li^kadelen* y

HOOFD V AU Dl

Aan Zi^ne Excellentie de Minister
van. Binnenlandse Zaken,
te

A Y l H H A G B*

Mr li.EJLnthoven.
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Secr. "Örasmusweg 137» Den Haag
Telefoon : 32.28.12 -

. . •
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Den Haag, lïovember 1950.

tJJS D'B IiïïDBM VAN DB VERBNIGING NÖDERMND-INDONESIË

L.S.

Het ligt in het voornemen van het waarnemend "bestuur om op Zaterdag-
middag 9 December om 3 uur een algemene ledenvergadering te houden
te ' s-G-ravenhage in hotel "Pomona", Molenstraat 53-

üp deze landelijke vergadering zal een definitief bestuur gekozen
moeten worden, terwijl een nieuwe formulering als Beginselverklaring
van de vereniging in dsze nieuwe situatie na de souvereiniteitsover-
dracht noodzakelijk is.

Hieronder vindt U een desbetreffend voorspel.

Na de huishoudelijke zaken zal het Hoofdbestuurslid de Heer Ö.Gobée
een inleiding houden over het probleem Mieuw-Guinea met daarna gele-
genheid voor discussie.

Op deze ledenvergadering is ieder lid welkom en tevens degenen, die
als lid beschouwd willen worden en zich van "ce voren bij het; secreta-
riaat: dan melden. Het bestuur is bereid eventueel de helft der reis-
kosten te vergoeden.

Verder verzoekt het bestuur namen van candidaten voor een bestuurs-
functie liefst van te voren schriftelijk aan de secretaresse te ver-
melden.

De secretaresse en de penningmeester stellen zien niet meer beschik-
baar als bestuurscandidaten.

Het bestuur hoopt, dat velen blijk zuilen geven van hun belangstel-
ling.

Namens het bestuur,

A.Treurniet-Wiersma, seöretaresse.

Toor 3trel Beginsel ver KI ar ing.

De vereniging ITederland-Indonesia stelt zich ten doel bij te dragen
tot de samenwerking op ieder levensgebied tussen Indonesiërs en Ne-
derlanders alsmede tussen Indonesia en Nederland op de grondslag van
vrijheid, gelijkwaardigneid en vrijwilligheid en ter bevordering
der menselijke waardigheid en weivaart.
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Op Zaterdag 9 December 1950 heeft de Vereniging "Nederland-
Indonesië" een algemene ledenvergadering gehouden te fs-Gravenhage»
waar aanwezig waren 4 hoofdbestuur sleden en £6 leden» o*w, D«SCHIIiP»
die met Mr J.H, van WIJK het meest radicale element vertegenwoordig-
de» .

Uit het overaicht van de werkzaamheden van het hoofdbestuur»
dat de voorzitter Br A«P.J.van der BURG in zijn openingswoord gaft

zij het navolgende aangestipt.
Het hoofdbestuur is niet geslaagd in het tot ontwildceling

brengen van een grote activiteit; de tijdsomstandigheden aijn het
bestuur allesbehalve gunstig geweest* Sa de Ronde Tafel Conferentie
kon niet veel meer worden gedaan. Moeilijkheden zijn ook ondervon-
den mej: de administratie, een grote chaos. Sen zware schuldenlast
drukte op de vereniging* He t , een en ander ia nu geregeld.

Dr van der BURG deelde o.a. verder nog mede» dat het bestuur
van "Nederland-Indonesië" op l? Augustus 1950 aan de Hoge CoauslsVa-
ris een Indonesische vlag heeft aangeboden» welke men bij festivi-
teiten kan zien wapperen van het Hoge Commissariaat te *s-Sravenhage,

' Verder is uit de Vereniging "Neder!and-Indonesië" in samenwer-
king en in overleg met het Indonesische Hoge Commissariaat een com-
missie in het leven geroepen met het doel de personeelsulfcaending
naar Indonesië te bestuderen en te verzorgen, :

Als-nieuwe beginselverklaring werd door de aanwezigen het
navolgende vastgesteld: •
"De Vereniging "ITederland-Indonesie" stelt zieh ten doel bij te dra*-
"gen tot samenwerking tussen Indonesiërs, en Nederlanders alsmede tus*
"sen Indonesië en Nederland op de grondslag van vrijheid» gelijkwaaav
"digheid en vrijwilligheid en ter bevonjterlng der menselijke waardig»
"heid en welvaart,"

Tijdens de besprekingen over het vormen van het nieuwe hoofd-
bestiiur der vereniging bracht D.SGHILP hot Go&ité "Vrienden van In-
donesië" ter sprake. Het comité maakt het g aldus de heer Schilp» bij-
zonder vgoed* iReeds zijn honderden adressen van sympathiserenden en
adhaesiebetuigingen uit verschillende gemeenten ontvangen,

Vervolgens heeft de heer .g»',SQBi!B ö«n inleiding gehouden over
het probleem Irian» waaruit zij aangestipt» dat a,i, aolang er geen
compromis tot stand zou kunnen worden gebracht, de oplossing van het
vraagstuk moet worden voorgelegd aan de TJ.ÏUO,

- 2 -
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Spreker besloot zijn betoog met de mededeling, dat indertijd
op de Jfitchi-eilanden een congres van Irianen 2ou zijn gehouden,
Op dit •congres zou gebleken zijn, dat de Irianen noch bij Nederland
noch bij Indonesië geintere.sseerd waren. Zij wilden komen tot het
stichten van een eigen Melanische staat en dit dan tezamen met de
Irianen uit het Australisch gedeelte van Nieuw GKiinea,

Bij de daarop gehouden bespreking werd vooral op het laatste
gereageerd als aijnde dit een aiauw punt. Daarbij kwam naar voren

wat al eerder gebleken is *•> dat P»SCHILP voorstander is van over-
dracht van de souvereiniteit over-Nieuw Guinea aan Indonesië. In
verband hiermede deelde de heer SCHILP mede» dat Mr Moh.Yamin films
had afgestaan, welke reéd£ door het Comité "Vrienden van Indonesië"
in Amsterdam aijn vertoond. Hieruit was as.i. zonneklaar gebleken
het sterk innerlijk gevoel d«r Indonesiërs ook met betrekking t§t<
Iriaü. , • . • • . •

Tenslotte heeft de vergadering besloten tot het instellen van
een commissie uit het bestuui?f welke een-Verklaring of een adres
zou samenstellen in de geeat van de gehouden besprekingen met be-
trekking tot de overdracht van de souvereiniteit over Indonesië en
ïïieuv; Guinea met "technical asaistance" van de ÏÏ.N.O.
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bijlage:

Qiïd«iw*jep!T«*«ilgiag
(Leden vergadering).

t P o a w « l

Hierfel.1 wordt toegezonden eeo afsohrift vnn een
aededeling * oonvaoatie * 9 «oals deae «en dezer dagen door
de leden van d» vereniging 'MSDSHL/iND * ^DORE3ISrt p«p poat
werd ontvtmgfttu

Zo hieruit ksn blijken, zei door deze vereniging op 9 &CQOB*
ber n»s* In hotel Pöaona, Molenatraet 53 to d«Q Haag «en alg«-
mene ledenvergadering wordeo gehouden,IJad«»



Mederlönd~Iadoiiesie*
Seer. Irasatisweg 137, Den Haag.
Tel. 5£»83*l2«

Den Haag» ,irov, ItSQ

DB LBDSÏ VJ« Dl

L. S.

Het ligt in het voornemen van het «naura eisend bestuur om op J5eter-
dagalddfig 9 Deoesiber «m 3 a«r een »l&esaeae ledenvergadering te hou-
den te * s-Grevsnhage in hot*l Poraao«tliolenstr«at 53*

Op deze lif-n^slijkfe •vergadering sai e î éefiaitief bestutar gekozen
moeten word «m .terwijl een nieuwe formulering als Begin aal verklör ing
Ten de vereniging in desse nieuwe situatie na de souYereiniteits»
orerdraebt noodzakelijk is.

Hiercaider vinöt u een desbetreffend voorstel*

N o de huishoudelijke zaken zal bet Hoofdbestuurslid de Heer $»0obeê
een Inleiding kouden over het probleem Hieuw-auinee met daarna gelegen-
heid voor discussie*

Op deze ledenvergadering is leder lid weücopi on tevens deggaa®ai,die als
lid beseaotwd willen wordan en sslch van t© vor@n bij hst seeretsriset
dan melden*
Het bestuur is bereid eventueel de heïft der reiskosten te vergoeden.

Verder verzoekt net bestuur namen van candldaten voor een bestuura-
fimetie vas t« voren aciariftelijk aan de sccreteresse te melden.

Be secretaresse en de ponningaaester stallen zien niet meer beschikbaar
als bestuursoendideten.
Het bestuur boopt dat velen blijk zullen geven van hun belangstelling.

Namens het bestuur
A.ïreurnlet-wiersïaa* seer.eaae.

Voeratel

De vereniging Nederiaad-Indoneaiö stelt sleh ten doel bi^ te dragao
tot de saiaesiwerkine op leder levensgebied tussen Indonesiërs en
Nederlanders» alsmede tuèsen ïndonesia en Nederland op de grondslag
ven vrijheid, gel i Jkw' ardlgfeeid en vrijwilligheid ea ter bevorderin»
der menselijke waardigheid «B welvaart»
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bijlage: één,

Onderwerp: Vereniging "NEDERLAND- INDONESIË.
(Leden vergadering).
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Hierbij wordt toegezonden een afschrift van een gestencilde
mededeling - convocatie - , zoals deze een dezer dagen door
de leden van de vereniging 'MOERLAND - INDONESIË" per post
werd ontvangen.

Zo hieruit kan blijken, zal door deze vereniging op 9 Decem-
ber a* s« in hotel Pamona, Molenstraat 53 te den Haag een alge-
mene ledenvergadering worden gehouden.Einde.
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A F 3 G H R I F T .
Vereniging Nederland-IndonesieV

Secr. Erasmuswëg 137, Den Haag.
Tel. 52.28.12,

Den Haag, ,STov. 1950.

AM DE LEDM VM DS VERENIGING NEDERLAND- INDONESIË

L. S.

Het ligt in het voornemen van het waarnemend bestuur om op Zater-
dagmiddag 9 December om 3 uur een algemene ledenvergadering te hou-
den te ' s-Gravenhage in Kotel Pomona, Molenstraat 53.

Op deze landelijke vergadering zal een definitief bestuur gekozen
moeten worden, terwijl een nieuwe formulering als Beginselverklaring
van de vereniging in deze nieuwe situatie na de souver e in i te its-
overdracht noodzakelijk is.

Hieronder vindt U een desbetreffend voorstel.

Ha de huishoudelijke zaken zal het Hoofdbestuurslid de Heer E. Gobeê
een inleiding houden over het probleem Nieuw-Guinee met daarna gelegen-
heid voor discussie.

Op deze ledenvergadering is ieder lid welkom en tevens degen en, die als
lid beschouwd willen v/orden en zich van te voren bij het secretariaat
dan melden.
Het bestuur is bereid eventueel de heïft der reiskosten te vergoeden.

Verder verzoekt het bestuur namen van candidaten voor een bestuurs-
functie van te voren schriftelijk aan de secretaresse te melden.

De secretaresse en de penningmeester stellen zich niet meer beschikbaar
als bestuurscandidaten.
Het bestuur hoopt dat velen blijk zullen geven van hun belangstelling.

Namens het bestuur
A.Treurniet-Wiersma, secr. esse.

Voorstel Beginselverklaring.

De vereniging Nederland- Indonesia stelt zich ten doel bij te draden
tot de samenwerking op ieder levensgebied tussen Indonesiërs en °

' Nederlanders, alsmede tussen mabnési*. en Nederland op de grondslag
van vrijheid, gelijkwaardigheid en vrijwilligheid en ter bevordering
der menselijke waardigheid en welvaart.



4300A~ 28 -«50. > 15 December 1950,

Bijlage: één, '~/T7{

Onderwerp: Vereniging "NEDIRLAND-INDONE3IE"
(L eden-ver gade r ittó , ACD|

\ V e r t r o u w e i""'l j

Ï8 DEC. 1950 £

Zoals vermeld in het dezerzijds schrijven Ho, 4300 -28-'50
van"30 November 1950, werd op Zaterdag, 9 December 1950 te cir-
ca 15S,00 uur, in Hotel Pemona, te den Haag, Molenstraat 53,
door de vereniging" Nederland-Indonesië" een algemene -» lande-
lijke- ledenvergadering gehouden.

Voor deze vergadering was de ondervolgende agenda vastgesteld
1, Verkiezing van een definitief (hoofd) bestuur,
2, Nieuwe formulering der '» beginselverklaring" der vereniging
3, Inleiding door het hoofdbestuurs-lid E.GOBEïï (l,,over het

probleem Nieuw-Guinea, met daarna gelegenheid tot verdere
• bespreking,

( 4, De secretaresse en penningmeester stellen zich niet meer
beschikbaar als hoofd- bestuurscandidaten.

Voorgestelde "Beginselverklaring":
" De vereniging^Nederland-Indonesië" stelt zich ten doel bij
" te dragen tot de samenwerking op ieder levensgebied tussen
" Indonesiërs en Nederlanders, alsmede tussen Indonesia wn He-
S«flirland op de grondslag van vrijheid, gelijkwaardigheid en
11 vrijwilligheid en ter bevordering der menselijke waardigheid
" en welvaart,"

Wanneer door de voorzitter van het waarnemend landelijk-bestuur
der vereniging " Nederland-Indonesië", Dr, A ,P, J"«,v,d*HJfiG (2
op Zaterdag, 9 December 1950 te circa 15 uur 15, deze vergade-
ring werd geopend, zijn aanwezig, 4 leden van het wd, hoofd-
bestuur n,l. t,w, :
Dr, A ,P,J,V,d.HJRG (2,
Mevr,' AiTRÜJENIET -WIERSMA (3tsecretaresse,
Dr, J,M.E,M.A« ZONNEBERtë (4, lid,
E*GOBEE (l, lid

C en 26 leden, w,o. D.3CHILP (5. ,J.W,E. RIBONS (6,,D,üTÏÏVMö( 7
en K, de VRIES (8,
In zijn openingswoord gaf de voorzitter een overzicht van het-

geen door het aftredende wd, hoofdbestuur werd verricht.
Nadat in de zomer van 1949 prof, w,ï* WERTHEIM (9,als voorzit-
ter van het landelijk-bestuur van " Nederland-IndonesiS" was
afgetreden, werd deze tot ere-voorzitter benoemd.Voordien was
W*KLINKINBERG (10, afgetreden als secretaris en was de penning-
meester A , ELOHMEBS (11, i.v.m, zijn ziekte eveneens genood-
zaakt aftetreden,
Aan het afdelings-bestuur te den Haag werd toen opgedragen de
plaats in te nemen toan het landelijk- hoofd- bestuur, welke
taak,hoewel niet gemakkelijk,naar beste weten en Jgunnen werd
vervuld,
H et wd, hoofdbestuur was voornemens een grote activiteit aan
de dag te leggeh.Thans nu het einde van haar taak in het zicht
is, moet worden gezegd, dat het daarin niet ten volle is ge-
slaagd* waaraan echter onmiddellijk moet worden toegevoegd,dat
de tijdsomstandigheden het bestuur ook alles behalve gunstig
zijn geweest.
Ten tijde van de R,T.G, is er n.l. - aldus de voorzitter - veel

Noot: Van dèj lu dl L veralaë ëöaoatade personen, zaj. - voor zover Dekend - de
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gedaan.Het bestuur heeft toen o«a. een krantje - mededeling -
uitgegeven.
Na de R.T.C, kon er ten gevolge van de tijdsomstandigheden niet
veel meer worden gedaan.
Welw werden door het bestuur geslaagde middagen georganiseerd
voor Indonesiërs, waarbij werd samengewerkt met het Indonesisch
Hoge Commissariaat
Voorts werd door het bestuur epa 17 A-ugustus aan de Hoge Commis-
saris een Indonesische vlag aangeboden, welke vlag men.bij
festiviteiten kan zien wapperen van het Hoge Commissariaat te
den Haag»
O nder de bezielende leiding van de heer MAAÏMAN (12, werd door
de literatuur-dienst der vereniging een grote activiteit" aan de
dag gelegd,
Yerder is uit de vereniging "Nederland-Indonesië" in samenwer-
king en overleg met het Indonesische Hoge Commissariaat, een
oommissie ontstaan - in het leven geroepen ~, met als doel de
personeelsuitzending naar Indonesië te bestuderen en te ver*
zorgen.
In deze oommissig m aldus de voorzitter - hebben o*a« zitting
J»:P.H.A * de la COURT (13. en Dr. J,M.J!.MfA. ZOMEKSRG( 4.Deze
oommissie heeft reeds enige goede vergaderingen gehad, zonder
dat daarbij echter iucfe " concrete resultaten" konden worden ver-
kregen. -
Bij het¥ vrij plotseling optreden van dit bestuur, moesten grote
moeilijkheden worden overwonnen.De gehele verenigings-admini-
stratie was een grote chaos. Een zware schuldenlast drukte de
vereniging.Ben ,zeer grote afdeling - A-msterdam- was vrij plot-
seling uit de vereniging weg gevallen.Dank zij de opofferingen
van enige bestuursleden om de administratie op orde te brengen
en de boeken van de penningmeester - A.BLOMMERS (11. - uit te
zoeken, is de administratie thans in oidejd en de crediteuren
de/*vereniging bevredigd. De financiën zijn gesaneerd en er is
zelfs een - zij het klein - batig saldo in kas.
( H et bestuur had zich in de oproep aan de leden - zie het
dezerzijds schrijven Hoi 4300A -28 - »50 van 30 November 1950-
bereid verklaard om de helft der reiskosten der leden voor het
bij wonen dezer vergadering te vergoeden* Hiervan werd door de
leden van buiten den Haag een druk gebruikgemaakt.De heervMAATw
MA N,„die na afloop der vergadering deze bedragen uitbetaalde,
deed zulks zeer vlot.)
Door de voorzitter werd vervolgens de nieuwe "beginselverkla-

ring" der vereniging besproken, waarbij bleek, dat deze Ver-
klaring i#v«m, de gewijzigde omstandigheden nodig Werd geoor-
deeld.Mede bleek, dat deze "verklaring" was samengesteld door
Mr. J.H. van WIOK (14.
Bij 'de daarop gehouden bespreking, stelde J.F.H.A* de la COÜRT
(13. voor de woorden " op ieder levensgebied" té laten verval-
len.zulks daar dit volgens hem beslist te ruim was gesteld,te
meer daar de Indonesische* regering reeds voldoende blijk had
gegeven, om lang niet op ieder levensgebied met Nederland te
willen samenwerken.Men zou dus volgens hem " plus royalist que
Ie roi" zijn.In het bijzonder op militair en economisch gebied

- zou de Indonesche regering geen samenwerking met Nederland wen-
sen.
Door de heer J#M»E.M»A -* ZONNUSBERG (4. werd dit bestreden.

Deze meende,
*•» 3 *•
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Deze meende, dat economische Samenwerking wel werd gewenst door
de Indonesische regering en zag de mogelijkheid, dat in de toe-
komst "beide landen in Unie en U»N»0» verband zelfs militair
zouden samenwerken.
JYH^ van VttJK fe-ad - als voor-en samensteller - do/i"bBginselver
klaring" geen bezwaar om de tekst te wijzigen overeenkomstig
het voorstel van J#F»H*A.» de la COURT (13,
Bij de daarop gehouden stemming over de voorgestelde wijziging
waren 13 voor .en 10 tegen de wijziging, zodat het voorstel van
De la COURT (13» werd aangenomen en de " beginselverklaring"
der vereniging thans luidt als volgt:
"XDe vereening " Nederland-IndonesiS" stelt zich ten doel bij
" te dragen tot samenwerking tussen Indonesiërs en Nederlanders
" alsmede -tussen Indosesiëpn Nederland op de grondslag van vrij-
" heid, gelijkwaardigheid en vrijwilligheid en ter bevordering
" der menselijke waardigheid en welvaart*"

Door Mevr, A «TREURNIET-WIERSMLA (3, werd daarop voorgesteld',
dat: -
" De xBXBHifcgiHg naam van de vereniging zou worden gewijzigd,van
" Nederland-Indonesig" in rt Nederland-Ind-onesia1»»
De vergadering voelde1 wel iets voor de naamsverandering,doch
toen als tegen-argument werd geopperd, dat men ook geen vereni-

Sing tf Nederland- Frano-e" kende, werd besloten, dat de naam van
e vereniging voorlopig ongewijzigd zou blijven dus : "Neder-

land-IndonesiS"» Wanneer echter i»v»m, de nieuwe "beginselver-
klaring" Indonesiërs als lid tot de vereniging zullen toetreden
zou, wanneer deze leden daarom verzochten j de naam gewijzigd
worden overeenkomstig het'voorst el van Mevr» TRltfMIST-WIERSMA
(3»,welke dan bedoeld zal zijn als "geste" tegenover deze In-
donesische leden, •

Bij de verkiezing 'van een definitief hoofdbestuur bleek de moei-
lijkheid te liggen bij de verkiezing van de voorzitter»
H-et aftredende besturcw» had hiervoor graag oandidaat gesteld
J,F»H.A «de la COURT $13 of E» GOBEE (1.
De L a COURT deelde hierop mede. daarvoor beslist geen tijd te

s- hebben,terwijl GQBEE zioh voor deze functie te oudcvoelde en
V er z»i«' beter een jongere kracht deze functie kon vervullen»

Door Mr* J.H, van WIJK- (14» werd daarop voor de functie van
voorzitter D»SCHILP-(5» aanbevolen*Deze, 3CHILP, deelde daarop

/ niet mede,dat hij het yeeds veel te druk had en/representatief is
om als voorzitter op te treden vaor "Nederland-Indonesië",Vol-
gens SCHILP was Dr» A *P. J»v,d*HJRG de aangewezen man om deze
functie te blijven vervullen»
Door Dr, v.d.BQRG-, werd daarbij opgemerkt^ dat hij weinig tijd
had i»v»m. zijn nieuwe werkking in een kliniek en bezig was met
een disseratie»Hi j vermeende te moeten aanralten liever een goe-
de -voorzitter van de afdeling den Haag te nemen»
Hadat nog geruimen tijd óver de samenstelling van het nieuwe
bestuur werd gesproken werd ten slotte het nieuwe hoofd -lande-
lijke- bestuur samengesteld als volgt:
Voorzitter» Dr» A»P«J»v,d,HTRG, speciaal belast met fce/ repre-

sent atiefe werkzaamheden» *
Vice voorz» Mr» J«E»van WIJK (14, speciaal voor fle* aotie>s en

het actieve werk»
. Vice»voorz» 0"»F«H.A «de la COURT (13» speciaal belast - en dit

i»v»m. zijn kennis van zaken - met het directe
contact met Indonesië«a en Indonesiërs en zfcöt het
behartige/n

— 4 -
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behartige>vVan Indonesische belangen»
Secretaris: J.W*, HEIMMS, werd eandidaat gesteld uit de groep

A msterdam -D.SGHILP c* s.
1. Penningmeester: D. STEVMS(15»Deze werd met veel lofprijzingen

voorgesteld door D*SCHILP, zodat de vergadering
deze oandidatuur niet kon weigeren,

2, Penningm' esse Me j,., BA L .(16* Deze oandidatuur werd met even-
veel lofprijzingen voorgedragen door Mr* J*H.
van WIJK 114. en was reeds zogoed als door de
vergadering als Ie penningmeesteresse aanvaard
toen D«SCHILP met de oandiflatuur van D»QTEONS
(15, te voorschijn kwam.Hierop werd Mej.BAL (16
die niet op deze vergadering aanwezig was als

2e penningmeesteresse gelgozen.
A«ls leden werden daarop gekozen:

v.a.spm (i?.
WIJNE(N) (18.,
JB.GOBEE (l*,
B,-COSTER(19
Dr* J.MA1.M.A * ZONNMBJERG (4. en
MAATMAN', (13, speciaal belast met de literatuur-dienst.

Van de vertegenwoordiging ter vergadering uit Amsterdam, was
D. SCHILP de onbetwistbare aanvoerder.Hij neef t zeer intensief
aan vrijwel alle debatten deelgenomen.Met Mr» CT.H, van WIJK
vertegenwoordigde hij ,SCHILPj het meest radicale element.
De leden van de Haagse a-fdeling waren bij het debat in het

/ meer algemeen iets/gematigd.Dit n.l. kwam vooral tot uiting bij het
debat over de overdracht van de souvereiniteit vanzSttac Nieuw
Guinea aan Indonesië.

Tijdens de besprekingen over het vormen van het nieuwe bestuur
bracht SCHILP ~zi jn*» Comit^e' " Vrienden van Indonesië" ter
sprake»
Hierbij merkte hij o.a» op, dat de initiatief-nemers va n dit
Comité reeds enige tijd geleden voelden, dat er met de a,s.
conferentie over Nieuw-Guinea iets moest gebeuren.Wa-t kónden
zij doen - aldus vroeg. SCHffiLJ?-»? De afdeling A msterdam van de
vereniging TT Wederland-Indonesie'S bestond niet meer.Het Comité
werd opgericht, een Comité? juist met het oog op de -financiën.
Immers met een Cö"mTté\zou men veel gemakkelijker bij de mensen
wat geld los krijgen.öok organisatorisch werkt een Comité veel
vlotter.
Het Comité maakt het -_ aldus SCHILP •* bijzonder goed.Reeds zijn
honderden adressen, van syro.pa.thi s er enden, en gdhaesiebetuigingen
in verschillende gemeenten in Nederland, zoals Dordrecht,Gro-
ningen,Utrecht e.a. verzameld»
A Is administrateur van het Comité' treedt op K» de VHIJSS (8
terwijl het kantoor gevestigd is te A-*msterdam,Prinsengracht
135.
Hij SCHILP stelde vervolgens voor;
a* Voor het ogenblik i*v»m# de kwestie Irian, te komen tot

samenwerking van de, vereniging " Nederland-IndonesiS" met
het Comité' "Vrienden van Indonesië »,om te komen tot een
gezamelijke actie*

b* Voor later te komen tot een zekere samenvoeging van «Neder-
land - Indonesië" met h-^et Comité' " Vrienden van Indonesië"

n iSelke evenwel - en dit uitdrukkelijk - niet'financieel en
"organisatorisch" zou moeten zijn.

Financieel
- 5.-
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Financieel: omdat een Comité' financieel gemakkelijker werkt
dan een vereniging.

Organisatorisch: omdat over het gehele hierover gehouden betoog
duidelijk is gebleken, dat. D.SCHILP (£, zijn Comi-
té' niet graag uit handen wil geven»

De voorzitter en het merendeel der aanwezigen gaven blijk van
hun grote belangstelling vóór de idee Sohilp,Besloten werd hier
over t.g.t. nadere besprekingen te voeren - houden»-

Door de h-eer D»STEVMS(7» werd daarop medegedeeld,dat enige tf
tijd geleden de persoon belast met het innen der contributie
voor de vereniging "Nederland-Indonesie*1» zich bij hem vervoegde
en hem de betaalde contributie wilde teruggeven, daarbij voor-
gevende, dat " Nederland-Indonesië" als vereniging had opgehou-
den te bestaan»

Daar hij,STEVMS, dit geld niet wenste terug te ontvangen,
vroeg- hij evenbedoelde persoon, waarvan de naam niet werd ge-
noemd, wat hij met dat geld zou doen.Dit geld is toen met goed-
vinden van STEVBttS in een stakingskas - welke stakingskas werd
niet gezegd - gestort.Thans echter vermoedt STEVMS, dat hier-
a~ohter een communistische streek moet worden gezocht»
Door de voorzitter, die hierop merkbaar niet dieper wenst in

te gaan, doch de hele aangelegenheid verder liever wil laten
rusten , wordt opgemerkt, dat de hierbedoelde persoon inderdaad
te kwader trouw kan zijn geweest,doch mogelijk ook wel te goeder
trouw heeft gehandeld» ,

Vervolgens is dan omstreeks 16 uur 30 het woord aan E»GOBEE(1
voor het houden van zijn inleiding over het " probleem Irian"»

Reeds bij de aanvang van zijn inleiding, wordt dpor GpBEE,
opgemerkt, dat de oplossing van het " probleem Irian" volgens
hem zal moeten wqrden gezocht in een compromis, zoals dat werd
voorgesteld door de Indonesische delegatie op de huidige "I&ian
conferentie".

Zo er geen compromis tot stand zal kunnen worden gebracht,zal
de oplossing van het vraagstuk moeten worden voorgelegd aan de

Vervolgens werd door inleider, aan de hand van door hem gemaak-j
te reizen, naar en door Irian, een beschouwing gegeven va-n
land en volk en de daar heersende toestanden, zo hij,die zag.
Verreweg het grootste deel van het gebied is oerwoud«Er wonen
ongeveer l millioen mensen, waarvan er tot nu toe slechts SSSfix
SOO 000 in contact zouden zijn gefcemst met blanken,of waarvan
kan worden gezegd,dat zij min of meer mondig zijn»
Het is zaak de bevolking niet alleen vertrouwd te maken met,

maar ook te beschoBmen tegen al te grote invloeden van het
technische Westen»Daarvoor moet in de aller eerste plaats het
dorpsverband blijven bestaan - gehandhaafd; »*Mede daarom ook
zal het « volgens inleider - zaak zijn, er voor te waken, dat
niet meer dan 10 tot 12 duizend arbeid-efcraohten uit de bevolking
zullen worden gehaald»
Verder sprak hij over de huidige en in de toekomst vereiste ge-
zondheidszorg»De rationalisatie van de inlandse - bevolkings -
landbouw»Sterke uitbreiding van het onderwijs, met de daaraan
verbonden hoge kosten»
H-et gevolg van dit alles is, dat er z,i. voorlopig geen k-an-

sen zijn voor immigratie, noch voor Indische Nederlanders,noch
voor Nederlanders»
In dit verband

- 6 -
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In dit verband wees hij «sop, de 600 personen die het vorige
jaar vrij onverwacht en onvoorbereid op Nieuw-Guinea kwamen,
zonder dat hiervoor iets ii^gereedheid isoB worden gebracht.
Het Nederlands bestuur weet tot heden slechts heel weinig van

de eigenlijke bevolking van irianjOok van eventuele aanwezig-e
fcB±&x delfstoffen, weet men weinig of niets.Wel zijn er enige
nikkelmijnen, doch de aanwezigheid van aardolie - zou volgens
inleider - evenmin van veel betekenis zijn.In dit verband wees
hij erop, dat de directie van de Petroljüüij reeds opdracht
zou hebben gegeven om te bezuinigsn omdat de kosten t,g,,v, de
opbrengsten veel te hoog zouden liggen.
In verband met de bodemgesteldheid en de welhaast ontoegangke-
lijkh-eid van het land.- zou volgens inleider - het vrijwel on-
mogelijk zijn om het land open te leggen.Dit temeer, daar dèt
geer grote geldelijke bedragen zou vorderen, welke gezien de
moeilijke positie waarfta de Nederlandse schatkist reeds ver-
keeri, niet door Nederland zullen kunnen worden opgebracht»
Inleider gaf vervolgens een overzicht van de standpunten,zo-

als deze door beide partijen werden ingenomen tijdens de H.T.C
( zomede van de rapporten uitgebracht door de " gemengde oommis-

sie".Hierbij memoreerde hij in het kort de gronden waarop bei-
de partijen zich beroepen.
Onder hilariteit der vergadering, memoreeöde hij tevens een

gedeelte uit een rapport, dat door de Nederlandse regering in
1949 over Nieuw-Guinea aan de ü«N.O. werd voorgelegd en waarin
met zoveel woorden is vermeld, dat Nieuw-Guinea een deel is v«t
van Indonesië,

Spreker besloot zijn betoog met de mededeling, dat indertijd
op de Fitohi-eilanden een congres van Irianen zou zijn gehou-
den.Op dit congres zou zijn gebleken, dat de Irianen, noch bij
Nederland, noch bij Indonesië geïnteresseerd zijn - waren -,
doch wilde/fckomen tot het stichten van een eigen Melamsche
staat en dit dan te samen met de Irianen uit het Australisch
gedeelte van Nieuw-Guinea.
Bij de daarop gehouden bespreking, werd vooral op het laatste

gedeelte van deze inleiding gereageerd, als zijnde dit e^a
geheel nieuw en zeer aantrekkelijk en interessant gezichts-
punt*

C Maatman (12, gaf daarop als zijn mening te kennen, dat het
T> probleem Irian", noch door Nederland, Koch door Indonesië
a-lleen tot een oplossing zou kunnen worden gebracht.z.i, dien-
de dit alles voorgelegd en opgelost te worden aan en door de
U.N.O.

Deze door MAATMAN (.12. geuitVe zienswijze, was voor D,,3CHILP
(5. aanleiding, om vrij hevig van leer te trekken tegen deze
door KAAIMAN verkondigde stelling»Hij, SCHILP, sprak zich
daarbij uit, dat hij voorstander is van de overdracht der sou-
ver einit ei t van Irian aan Indonesië zonder meer.
In verband hiermede deelde SCHILP mede, dat Mr,Moh.JAMIN hem

- of zijn groep - films had afgestaan, welke reeds door het
Comité " Vrienden van Indonesië" in Amsterdam werden vertoond
en waaruit zonneklaar is^ebleken, het sterk innerlijk natio-
naal gevoel der Indonesiërs, waaronder voor hen ook Irian valt

Een of'meerdere van deze film(s) vertonen een propagandisikstl
zege-tocht,van president Sukarno door bepaalde gedeelten van
ffindonesië.

Mr. J«H, van WIJK merkte op, dat hij iedere regering wan-
trouwt, welke de maaht heeft. Met enige nadruk verklaarde hij
daarbij, dat hij wel zeer in het bijzonder de Amerikaanse
U,N.O. wantrouwt.

Hij is
- 7 *•



Ho* ,4300 A * 88 -J-50,
1§ Beeember 1950*

Ei-J is voor onvoorwaardelijke overdrgoht van Irian aan Indone»

opmerkingen van MÊ*v«an HttK*. zijn voor D*SCHILP (5, aanlei-
ding^m op te merken j. het' gaat hier allömaal niet .om^Het is al-
les 'sp^ftht er e wereldpolitiek, oftewel het sluitend maken van de •
A^erl&aans e^verdedigingigordelvyan Maarseve«n is hierbij met
h^anden en voeten gebos||èm aan^de È*Y^P»,ds A *R» en de Q,H.U«,
Jan Maarseveen beslist aH'et in let algemeen Hederlands belang,,
maar beslist zelfs t egeö /het - advies in'van da vroegere heersers-
klasse in Indie en ondesÈpiraBg van'.Amerikaanse en AustraÜnohe
gezanten^Hij beslist difcévin het behang van Amerika/-»
( Door verslaggever weröt' hierbij -aangetekend» Be steraing van &
" de A-msterdammers en S^ïVaB WIÜE tot uiting gaferaeht bij daze
" bespreking kan a!4us Jgienmerkt -wor-den :*als êe Hedsrlandseé -
« regering-de oyerd-raeh^ van Hieuw^Suiaiëa- aanflndonesi5 .niet

Boor
sn, geboden* is,o-ver^a@h.t omte^-elke

de la 0©¥iS? (13*
waarbij ai j &e " probleem

van een nuchter wereldpolitiek

Tan Maa»seyeen dezelfde
door SGHIL5 »aa-É6«w4** '•

- veerstander van d« overdraöixt van de
aan" Indosesifi* d©@h dan met h«ie

da% |pdonesi8 ^©ör .4e -©f «^eggiag van
®3la G©U|iT ̂ ïmdoiiesiji allee», ook niet veratag -s-

isa i-s-t.aii.ee v%.de'¥*Hri$:: 9a2> v^a§@^^ inroepen -
ia de -indon^&S'Clae-^aéerimg ;i.itaat -'&& gangen van de

- h s ; instellen

deze wij^e ss®u
adre,s over dii.

SI*-

i.sa*r ^uï^ben wsifiig ©f-
Haar aani.eid-ing' hierv-da
de *fci-jd- voor eem
het'stad turn w,aariH 4è*g
Inmiddels was

voorzitter' medw^ «dv--»^
vqo r-hem de tijd dr©agjf
Eet had kennelijk in

-ve3*gadiariB.g-na de
:der

Be.
©f- adres

stelde daarop voor, over te gaan
Studle^sosinii'ssiej w^elke- het grote en
Irian»1 in alle asp&@t«a aou

voer -t-e vereniging iegelijk ;
probleem» de wereld in te

jd~g«brek te vergadering er* toe zou
aan te -namen, dat"

in indruk zou maken* * - •
•werd door de- voorz^tt^er ^ojgemerkt^ dat

sommissie te k®rt is, mede gezien
stie Irian" thaas 4ö komea t«

18 uur 3© g«w@rd«n en de*lda
om 18 uur <gO a#n afspraak had,.

van' de* voorzitter,dat
- waamede 4e

aaagevaldümet„
zioh in e«a

eed-deling
iti-ng
in

slotte voorgeateld:tat
e«n verklaring

van de göheiadaa
aan Indonesië met "teohmi

S-adat dit voorstel" was aangenomen, werd als heft ware
©ver kop 'een eomissie 'Sectaen'gesteld, 'bestaande uit- de
pefsolaen: -

* 8 *
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persenen
&« s*
b. D. SCHELP' (5,
Q* Dr. J«M*£«3UAj ZOMiaïBSRG (4, en
d, J.?, H. A * de la GOU^f, (15.
Hierna w@rd .de vergadering welkse een rustig verloop had.,, met
enkele worden van de vperzitter te. 1,8 jaur 35 gesloten* .

Boor verslaggever werd hierbij nog aangetekend* $at de inlei*
4ing van E*GOB11»' als gematigd was te kenschetsen*
In prinoipe is inleider voor overdracht van Ir i au aan IndonesiB
Tooh zou hij het meest voelen» voor een zieh t^o^vV deze over4«t
draaht uitspreken van dé Jriaanse bevolking zel£^.JDit mede l^v*
m, de besluiten welke werden genomen op h,et congres op de Jitwshi
*. eilanden^, ' . ' , , - - . : • . • , . . . . . , ' . . •
Zeer tot de spijt van~ (^)BÏÏE zal men thjans zonder 4at hierover
de iri'aanse bevolking 2^3. worden, geraadpleegd^ wel tot een be- .
slissing moeten koment2fi3Lks daar het volgens d,e inleider onmege-
lijk i's een b'evolking vaa orn^ en bij de 800 000 pe.rspnen, die

(V) thans -als het war-e nog 'Jji een stenen tijdperk leven, binnen af *
zieribare tijd tot e^en' 'dusdanige ontwikkeling 3s 4a brengen»dat
ai- j .over' huü eigen lot gouden kunnen beslissen»
Ka -afloop der vergadering liet inleider - GOB1^3 - zioh tegenover
een der aanwezigen -ait»! iCLs volgt; de Indonesische argumenten
t»o»v. -de ^.d@^%0ri»®aé9ii4«id door de eeuwen, van indonesiS en ,-,*
Irian 0n ©ok êa't I#i,éf aXtijd w-erd vertrapt door het
koloniale Vestuur^ al 'jn, rondweg -élwaasheid en onz|.n.

__v ..,.. _ ,. _ onthulde,! MlrV J"«H* van WI^dat de ex, Assis-
tent ItesiS 9B.fr via Hollai&dia genaamd HOOGLA&B - d«ze Hoogland
wordt* gemoemd ais Se ^aens^eïler van de brbehure "Het Probleem..
Irian" mitgegeven door<|i-ët comité " Grienden van Indonesië1» (041
een solioenzoon. is van Ï2?» Ch»Gj, ÖIUMEÈ^voorzitter van het eyen-
genoemde Comité* >

Hlerbi'j "deeld'e Mr* J$& WIJK' med„e, dat deze HOO'QLAISD veelv in-
liehtingen zou hebben verstrekt 'aan Dj SGHItP en hem,VanVö:aKj,
©ver het koloniale besitur van Irian,

f*7*) leze evengenoemde brochure " '!Het probleem irian", waarvan
• één;exemplaar werd tbegazo^den b"i;J het dezerzijds sohri^ven Ho»

4217 A & 50, werd op deze bijeenkomst te koop aangeboden^linde»
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8. !

9.

10.

11. !

15. !
16. !

!
17. !

!
18. 3

E. GOBEE, personalia onbekend, gekozen tot lid van het hoofd-
bestuur van de vereniging "Nederland-Indonesië"
Dr. A.P.J", v.d. BURG, personalia onbekend, gekozen tot voorzit-
ter van "Nederland-Indones ie", speciaal belast met de repre-
sentatieve werkzaamheden.
Mevr. A.. TREDENIET-WIERSMA, personalia onbekend, wonende te
's Gravenhage.
Dr. Johannes, Martinus, Elisabeth, Marie, Alphonsus, ZONNHJBERG,
geboren 16 April 1907 te Rotterdam, verder bekend, gekozen tot
lid van het hoofdbestuur van "Nederland-Indonesië".
Dirk, SCHXLP, geboren.11-10-1893 te Haarlem, verder bekend.
Johannes, Wilhelmus, Elizabertus, RIEMMS, geboren 23-11-1918
te Hilligersberg, verder bekend, gekozen tot secretaris van het
hoofdbestuur van "Nederland-Indonesië".
Dirk, STEVENS, geboren 25 Juli 1886 te Amsterdam, verder be-
kend, gekozen tot Ie. penningmeester van het hoofdbestuur van
"Nederland-Indonesië".
Klaas.DE VRIES, geboren 22 Juli 1928 te Amsterdam, verder be-
kend, administrateur van het Comité "Vrienden van Indonesië".
Prof. Dr. Willem, Frederik, WEROHEIM, geboren 16-11-1907 te
St. Petersburg, verder bekend.
Willem, Gerard, KL3NOHBERG, geboren 7 December 1923 te Purme-
ren d, verder bekend.
A. BLOMMERS, personalia onbekend.
MAAOMAN, personalia onbekend, wonende Kamillestraat 29 Den
Haag, gekozen tot lid van het hoofdbestuur van "N e d er l and-Indo-
nesië", speciaal belast met de literatuur-dienst.
Jesaias, Frederik, Hendrik, Albert, DE LA COURT, geboren 11 Oc-
tober 1902 te Leiden, verder bekend, Se. vice-voorzitter van
het hoofdbestuur van"Uederland-Indonesië", speciaal belast -
i.v.m. met zijn kennis van zaken - met het directe contact met
Indonesië en Indonesiërs en met het behartigen van Indonesische
belangen.
Mr. Johan, Hendrik,van WIJK, geboren 2 Juni 1907 te Amsterdam,
verder bekend, Ie. vice-voorgitter van het hoofdbestuur van
"Nederlend-Indonesië", speciaal voor-de actie>s en het actieve
werk.
Zie No. 7.
Me j. BAL, personalia onbekend, 2e. pennm. van het hoofdbestuur
van "Nederland-Indonesië".
VAN DER SPEK, personalia onbekend, lid hoofdbestuur van 'Neder-
land-Indonesië".
WIJNE(N), personalia onbekend, lid hoofdbestuur van"Mederland-
Ihdonesië".
B. COSTER, personalia onbekend, gepen s ionneer d inspecteur bil
het onderwijs in Indonesië, wonende te Hilversum, lid hoofd-
bestuur van "Nederland-Indonesië".

O. 3
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Ho. s G. 96157
Bijl. s Gteae
G. XI. TA. 4.
Betr* s ?er«ai§iag

"Hederïaad-Iadoae si*1*

Copie voor GO. 96157

November 1950

GBHSI1

Hierbij mo®@ ik U aededelem, dat tijdens een recente
:^verga€erimg iraa de Teremtgisg **»ederland-Iïidoneai«

beslotem is de veremigimg t« hamdhavep,» Br moet een
^omea en eeit actief bestuur,

ez^adeï'iag zou gehouden worden op Zaterdag 9
a» s* ia .Hotel Pomoma te * a-Gre-Yeohage .

foor Uw ialiclitimgea houd ik mi^ gaarne aanbevolen.

EBT HOOFD VAK DB
deze»

Aam de Hear
Ho
te

Politie,
Mr

Happol:



RAPPORT VAN C,XI.

Bijl,: één

Betr. Verslag Bestuursvergadering
Ver. "Nederland-Indonesië"

Uit "betrouwbare bron ontvangen een verslag van
een "bestuursvergadering der Vereniging "Nederland-Indone-
sie'%i gehouden op 13-10-1950 *« 's-Gravenhage.
Verzoeke te agende/*en en terug aan C.

C. XI, 1-11-1950.



VERENIGING- NKDBRLAND-INDONE3IE 3ECR.DSN HAAG ERA3MJSMEG 137.
TELEFOON : 32.28.12.

Den Haag 18-10-1950,

Korte samenvatting van de bestuursvergadering
van 13 October 1950. ——-

Aanwezig: A.P.J. v. d. BURG, J. J. MAATMAN, Dr. 2VONNENBSRG, A.G.v.d. SPEK,
Mr. J.H. VAN WIJK, Mevr. A. TREURNIET -V/IERSMA en later Joh. RIÏÏMENS,

Afwezig met kennisgeving: B. C03TER, F. WANROOY, Prof. WERTHEIM, N. WIJNEN.

De verklaring "AMBON" van H. v . RANDWI JK , 3CHILP, RIEMEWS, e. a. kwam in
discussie.
Besloten werd, dat iedere bestuurder als persoon deze verklaring al of niet
kon ondersteunen, doch de Vereniging als zodanig niet, omdat verschillende
sstuurders tegen bepaalde gedeelten uit de verklaring bezwaren hadden.

D© heer MAATMAN deelde mede, dat de QUAKERS gaarne bereid zullen zijn een
bestuurder af te vaardigen naar een evt. conferentie, waar we de mogelijk-
heden van samenwerking zouden kunnen bekijken.
Ir was een beknopt financieel overzicht van WANROOY, waaruit bleek, dat
uit het saldo van ruim f 1.200 nog ruim f 1.000 betaald moet worden aan
schuldeisers. BLOMMERS heeft alles betaald en de Vereniging heeft geen
schulden.
RIEMSNS gaf een uiteenzetting over de particuliere stichting "DE BRUG
DJ;AMBATANM en de mogelijkheden van onze Vereniging van publiciteit.
Deze stichting bleek veel meer contacten te hebben met Indonesiërs en het
H.C. dan onze vereniging. Ze staat echter op een zakelijke, economische
basis met progressieve personen. De vereniging zou een bepaalde rubriek
kunnen krijgen; de leden zouden zich zelf echter moeten abonneren a f 10,-
per jaar of de vereniging zou een bepaald quantum af moeten nemen tegen

Jgereduceerde prijs.
Na uitvoerige discussie meenden we wel, dat de vereniging voort zou moeten
gaan, maar dan moest er een landelijke vergadering .kqm̂ n̂  erheen, actief
.instuur ̂gekozen. Zowel de penningmeester al s Je ""se c r e t are s se moeten be-
( inKén" én 'ook dokter v. d. BURG zou zelf graag af willen treden en alleen
voorzitter van Den Haag blijven.
Besloten werd op Zaterdag 9 December o^^^-^ifL^oa^^:J^^E^M,.,^^^.^e^'--

te houden en defileer "GDfliSJii Te" verzoek en verslag te geven van zijn"
reis door "Indonesië. Deelnemers krijgen desgewenst de halve reis vergoed.
|Er moet een nieuwe Doelstelling gemaakt worden (Statuten en h. h. reglement)
letgeen verzocht zal worden aan Mc. VAN WIJK. Deze moet zeer kort zijn

[en op de agenda gepubliceerd worden. Alle leden van Den Haag, HaaUem en
[algemene leden en abonne* s zullen die convocatie ontvangen.
'De Heer RIEMEN3, die elke week regelmatig in Den Haag, is, stelt zich evt.
candidaat voor secretaris. Een candidaat-penningmeester moet nog gezocht
worden. Een krant zal voorlopig niet uitgegeven worden: de alg. verg.
beslist of er een evt. regelmatig gestencild blaadje uitgegeven moet wordenl
Dr. Z. deelt mede, dat er een geheim at.uk bestaat bij d ê re gering, waar
de_v"ereniging jjejcend .̂ gemaakt wordt alX'C. F, gezind. Er werd besloten het
als" kennisgeving" aan te nemen evt. jpen kort brief je te schrijven, zodat
men op de hoogte is, dat dit geheime stuk dus helemaal niet geheim is.

Mevr. A. TRÏÏURNIET-WIERSMA , secr.



ƒ.'•#- <*

RAPPORT VAN G «XI.

Bijl.: twee

Betr.: Vereniging "Nederland-
Indonesië" ACD/

Uit goede bron .ontvangen een verslag van een be-
stuursvergadering van de Vereniging' "Hederland-Indonesië",
gehouden te Den Haag op 7 «Juli 1950 en een c op ie van een
oproep voor deze vergadering.

Verzoeke te agenderen en terug aanC,XI.

C.XI, 18-9-1950ƒ

' l



jfé&ENIGIKG KSDBRLANB-INDONESIË 3ECR. ERASMJ^VEG 187 i TEL. 5S2812 .DEN HAAG»

Den Haag, 2 Juli 1950.

Aan de bestuurders.

Op advies van onze voorzitter, do heer T.d.Burg, dia geregeld oontaot hoeft
jset Mr. Moh. Roem, is do oorspronkelijk in Juni reeds vastgestelde jaarvergade-
ring uitgesteld. Onze beat uurder K. Wijnen meende, dat er in ieder geval nog
•en nummer van de krant moet verschijnen, en liefst zo spoedig mogelijk.
Ia verband hiermede en tevens ora enig verslag uit te doen brengen over het
werk van de commissie voor personeelabemiadeling en de literatuurdienstr
verzocht de voorzitter mij U uit te nodigen voor een beatuur«vergadering op
Vrijdagavond 7 Juli om 8 u* t .h. v» mevr. Treurniet* Erasamsweg 137, U kunt
us» f iet a juoebrengen en anders kunt U komen oet bus R tot eindpunt of lija 4
tot eindpunt.

Met vriendelijke groeten,

\, se c r.



VERSLAG VAN DB BESTUÜRSVERGADBRING VAN DE VER. NED.-INDONESIË OP
7-7-1950 TON HUIZE VAH A>yRBI]HHIET"WIlR3MA. Srasmuaweg 137. DSN HA.O.

1 Aanwezig A-P.J- v.d. BURG, Artsj J.J. MAATMAN; N.W. WIJNEN; A.G. v.d.
t SPEK; Mevr. A.TREDRNIET-WIERSMA en P. WANROOY.
i Bericht van verhindering zonden A. de la COUKT, Mr. H. VAN WIJK en
tj J.E. STOKVIS. Voor deze vergadering was Dr. J.M.E.M.A. ZONNENBERG

niet uitgenodigd.

De Heer v.d. BURG opent de vergadering en vond het jamroer, dat ver-
schillende personen niet aanwezig waren, aangezien belangrijke mede-
delingen konden worden gedaan.
De Conmi^ie Per̂ cmeQlgwarvĵ ng. welke tot taak zou hebben personen
naar Indonesië be sturen,de Inaonealsche zaak toegewijd, waa in leven
geroepen in samenwerking met de Vlamgroep, alle bewuste socialisten,
en de Quakers wiens aanwezigheid naar buiten het geheel zou neutrali-
seren als ethisch idealistische opzet. De Commissie was bij monde van
de Heren STOKVIS, KOSTER en v. d. BÜHG twee keer bij Mr. MohaamedRBM
geweest. £p verzoek van deze had men contact gezocht mee nlïFKky (n. v.V»)

* de Kath. vakbeweging, 3CHERMERHORN, enz. om, althans naar buiten,
de opzet zo breed mogelijk te maken. Voor de eerste kosten is door
Mr. Moh. RDM een bedrag van f 500,- toegezegd. Biet eenzelfde taak

/i als de Commissie Personeelwerving was ook Mr. ÜANUX' in ons land.
Bij een geschikte selectie van üet daarvoor in aannerking komende
Nederland® personeel moet het mogelijk zijn om ook daar, waar Neder-
land in bedrijven en ondernemingen nog steunpunten, althans economisch,
in Indonesië heeft, deze te infiltreren en tevens een controle op
de productie uit te oefenen. Wanneer nog geen duidelijk omlijnd beeld
is te geven, komt zulks hl erdoor!» meent de voorzitter, dat ook HUM
momenteel geen vaste richtlijnen kan geven, omdat, de toestand in
Indonesië te verward is. Voorlopig beperkt de "Kern" Commissie zich
dan ook tot het zoeken van geschikte contactpunten.
In het licht van de verwarde toestand, al ging de beeldspraak enigs-
zins mank, meende de voorzitter, diende men ook de noodzakelijke,
en daarom nuttige, tijdelijke passiviteit van de vereniging te zien*
Het was momenteel weliswaar mogelijk geweest, de basis van de ver-
eniging te verbreden en in 't hoofdbestuur enkele prominente P.v.d.A-
ers, K.V.P.-ers en V.V.0.-era op te nemen, maar gezien het fait, dat
zo een en ander in Indonesië gebeurde, had men het niet juist geacht,
juist op dat moment, de basis te gaan verbreden. Nu echter de toe-
stand zich scheen te stabiliseren, was het tijd geworden zich wederom
met dezelfde personen, met wie trouwens het contact niet verloren
was gegaan, verder te beraden. Verder zou het eveneens nuttig zijn
uit de kringen van Quakers en de Zending nieuwe figuren aan te trekken*
Eind Augustus, begin September zou dan met deze personen een bespre-

- king moeten worden georganiseerd. Getracht zou worden om de Heer GOBÉ,
die voor de Deventer-Maasstichting een reis van een jaar door Indonesië
maakte, te vinden voor een nieuwe candidatuur. Het zou echter wel
noodzakelijk zijn, dat de hoer ZONNENBERG, te zeer bekend als comau-

i/nist, zich terugtrok uit het bestuur, zodat hiermee het uiterlijke
odium van een "Rode vereniging1* te zijn, zou verdwijn» De Heer
WIJNEN zou hierover spreken met de Heer ZONNEHB1RG.
Scherpe crltiek kwam van *«- gfeftr WAffRQQY. Deze achtte een bredere
basis niet noodzakelijk, ue aanwezigheid van de Heer ZONNENBERG, een
actief strijder, gewenst en wilde, dat de vereniging Ned.-Indonesië
als haar eerste taak zou zien, de bestrijding van de resten van het
kolonialisme in Indonesië, en verder, zij moest trachten de feodale
stelsels in Indonesië te laten verdwijnen en daarom alle vormen of
kiemen van socialisme in Indonesië ondersteunen moest.
Hem werd duidelijk gemaakt, dat zulks hetzelfde doel was, dat de



overige bestuursleden na streefden, maar dat bij de veranderde situ-
atie nu eenmaal andere paden betreden moesten -worden. Hij kon. er
eehter verzekerd van zijn, dat bij iedere, voor het gezicht naar
buiten noodzakelijke, uitbreiding» de principiSlen de sleutelposities
zouden blijven bezetten.
Hiermee kon de Heer VAN WANROOY, althans voorlopig, zieh verenigen.
Vervolgens werd besloten Ho. 4 v.d. krant in druk te laten verschijnen,
fflet als hoofdartikel "Stand van Zaken", en hiermede dus de hernieuwde
aotivlteit in te luiden.
Gelden werden ontvangen, o* a. van:
De Stichting Culturele Samenwerking en van de Volksvoorlichtingadiaast
Xndoneaif.

c



TEHTROÜWBIIJZ
Verbinding: Ho.12
Doss.27/42
Onderwerp: Vereniging "Nederland - Indonesië"
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
ïïevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

B.O.S. van 24 Mei 1950
No.85265 M.v.B.2.

l Augustus L950..

4 AtE 850

C

Haar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven
»ordt medegedeeld, dat blijkens een opgave van het secre-

Itariaat van de Vereniging "Nederland - Indonesië" het
hoofdbestuur was samengesteld zoals in bijgaande opgave is
ivermeld.

Daar deze samenstelling dateert van l Maart 1950 is
dezerzijds geïnformeerd of nadien wijzigingen in het be-
stuur hebben plaats gehad. Dit werd echter door iemand,
die als goed geïnformeerd beschouwd kan worden, jpntkend.
Bedoelde persoon ontkende ook, dat Mevrouw A.TBT3TJRÏÏTEÜD-
WrBüSMA uit de vereniging zou zijn getreden, terwijl Üém
van een op 3 Juni j.l. gehouden ledenvergadering niets

end is. (einde)
T



Vereniging "Nederland-Indonesië, Secretariaat Van Zeggelenlaan 354
Den Haag.

•Samenstelling van het Hoofdbestuur op l Maart 1950

Voorzitters A.P.J.VAN DER BURG-, Geestbrugweg 66 te Rijswijk.
Secretaresse: Mevrouw A.ÏREURNIBT-WISRSMA, Van Zeggelenlaan 354

Den Haag.
Penningmeester:D.A.EfOÖRDTSWIüiü, Prins Mauritslaan 120, Den Haag.
Prof.Dr C.C.BERG, Gerecht 8, Leiden.
J3.GOSÏ"3R, Elzenlaan 42, Hilversum.
J.]?,H.A*DE LA COURT, L.Kerkdam 74, Wassenaar.
Dr C.H.LBUSHOEK, Jacob Obrechtstraat 67, Amsterdam(2).
HUGROHO, Van Eeghenatraat 91 I, Amsterdam(2i).
Mr J.H.VAN WIJK, Bijrceglaan 31, Bennebroek.
Dr J.M.E.M.A.aOMMBEitG, Carel Reinierszkade 171, Den Haag
Mevrouw H.VAN DER ÏRAA-VM d.BURG, Du Chattelstraat 11, Den Haag.



MlHISTSRIfi V A M
AIfPSE ZAKïffl

Ho. j c. 85263
Bijl.ï Geae

G. XI. TA. 4.

' s-Gravenha^o , 24 Mei 1950

\v SLIJ-K

"fïed.-Indon. "

Ik ao:-;e u mededelen, dat - naar uit^c
- de Vereniging "ïïëderland-lndonesië'1

tvjoede bron is ver-
nomen - de Vereniging "ïïëderland-lndonesië'1 voornenians is op
5 Juni a.s. een ledenvergadering te houden, -/aar het navolgen-
de sou .vorden behandeld:
a. bespreking verslagen;
b. concept beginselverklaring;
c. ingekomen voorstellen;
. 1. bestuursvQorstelleni

2» organisatievorm;
3* contributieregeling;
4. orgaan;
5» voorstellen van leden.

d. bestuursverkiezing; "

f. rondvraag.
Sub a, 1. versloĵ  van voorzitter en secretaris;

, 2, verslag van de penningmeester;
3. literatnurdienst;
4. redactie-orgaan.

De candidaten die genoemd zijn voor het hoofdbestuur
Prof, rfertheim;
4. P. J. v, d. Burg, arts;
Mr H. van .7i^k; . '
-i . d. Besemer , Aerdeniiout ;
fl.Coster;
Ë, Hoorn ik i
R. -V. fijnen j

J. J,?:faatman;

Rgdactie-coEirrdssie ;

N., V . , l
B.Coster.

Kaar verluidt ïs ?Ievr. . TSÜlTSjTiaPwIËRSf^V uit de vereni-
ging getreden, daar aij" zich niet aeer in rlit 'nilieu sou thuis
gevoelen. r

len.
Foor Ui? inlichtingen t.z.t. houd ik ni,j gaarne aanbevo-

lliST HOOFD VAN DS DUIKT'
Namens deae,

de Hoor .
Hoofdcommissaris van Politie,

*s-G H A V a IMi G Ë.

Jhr '4r ,ï. J.Sh.derraris

C^>^^JUtax^) .



RAPPORT VAN C.XI.

Ver-. "Nederland-Indonesië"Betr.j
OP KAART

ACDj

PAR:

12 ME1

A; » f

Uit goede bron is het navolgende vernomen:
Op 21 April J.l, werd ten huize van een der leden van

de Ver."Nederland-IndonéBië" een vergadering gehouden, waar-
aanwezig waren;iMevr.A.TREÏÏRNIET-WIERSMAl ff.WANROOY.

X J.J.MAATMAN. A.G.v.dTSPEK en ^TWIJNEN.
Besloten werd op 3 Juni ajï. een algemene ledenverga-

^dering te houden, waarbij het volgende zal worden behandeld;
bespreking verslagen;

b. concept beginselverklaring;
ingekomen voorstellen;
1. bestuursvoorstellen;
2. organisatievorm;
3. contributieregeling;
4. orgaan;
5. voorstellen van leden,
be stuursve rkie z ing;
verkiezingscommissie;
rondvraag;

Sub a. 1. verslag van voorzitter en secretaris;
2. verslag van de penningmeester;
3. literatuurdienst;
4. redactie-orgaan.
De ̂ andidaten die genoemd zijn voor het hoofdbestuur

Prof!wBRTHEIM;
fv.d.BURG, arts;
Mr H.van WIJK;
W.G.BEZ1MER, Aerdenhout;
B.COSTER;
E.HOORNIK;
N.W.WIJNEN;
P.WAHROOY;
J.J.MAATMAN;
A.G.v.d.SpEK.
Redactie-rcommissie:

d.
e.
f.

V 3
Vc

W.G.BBZMER;
N. W. WIJHEN;
B.OOSTER4
Omtrent de doelstellingen werden de volgende opmerkingen
gemaakt ;
g.WAMpQY; De vereniging moet een strijdbaar beginselprogram-
ma hebben en zich richten^tegen:
a. feodalisme in Indonesië;
b. resten van kolonialisme in Nederland;
c. Vereniging dient te blijven bestaan ten bate van de Indo-

nesische vri^heidszaak;
d. niet socialistische elementen dienen te worden geweerd.
N. WIJNEN; bracht de volgende punten naar voren:
a", de organisatie moet het Nederlands belang dienen;
b. dit belang wordt het beste gediend door vriendschap tussen

Nederland en Indonesië;
c. Uitbanning van politiek in de organisatie.
V. d. SPEK; verklaarde het eens te zijn met punt b. van WANROOI
en me t" all e voorstellen van WIJNEN.

- 2 -



- 2 -

J.J.MAATMAH is liet eens met punt B. van WANROOT en met de
voorstellen van WIJNEN. Hij wilde de culturele taak van de
organisatie extra onder de aandacht brengen.

Mevr.gRËnBHIHT-WIERSMA trekt zich terug uit de vereniging,
daar zij zich niet in het milieu thuis voelt.

Verzoeke te agenderen en terug aan C.XI.

C.XI. 11-5-1950,



//
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I.W.
VERTROUWELIJK -̂ ^

Verbinding: Ho.12 19 April 1950.
Doss.27/41
Onderwerp; Vereniging "Nederland - Indonesië"
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

20APR.1950

ACD/

B.O.S. van 24 Maart 1950
No.81762 M.v.B.2.

l
Naar aanleiding van het terzijde vermeld schrijven

wordt het volgende medegedeeld:
Dirk SCHILP, geboren te Haarlem 11 October 1893,

directeur van "De Vlam", wonende te Amsterdam, is bevriend
met de Indonesische minister HATTA en de Hoge Commissaris
van de R.I.S. Moh.RUM.

Laatstgenoemden adviseerden SCHILP om zich te distan-
ciflren van extreem linkse figuren, zoals

Dirk Aldert NOQHD'BWIER, geboren te Amersfoort 9 Februa-
^ri 1914, wonende Prins Mauritslaan 120 te 's-Gravenhage.
""* NOOHDBWIE^jias een vooraanstaand bestuurder van de in-
mi ddflfl̂ >5g"ënev9n oude S.D. A.P. en hij vervult thans een rol
in de Socialistische Unie. In Indonesische kringen wantrouwt
men hem e ent s r om zijn pr o-HusdLsche houding.

heeft hët~advies opgeToxga en thans treden in
de Vereniging "Nederland - Indonesië op de voorgrond SCHILP
voornoemd, Jef LAST en

Jozef TSmanuel STOKVIS, geboren te 's-Gravenhage 23
Februari 1875, zonder beroep, wonende Bezuidenhoutseweg 52
te 's-Gravenhage.

Daar de vereniging pogingen in het werk stelt; om door
middel van een stichting, gedeeltelijk actief, gedeeltelijk
adviserend een rol te Vervullen ten behoeve van de economi-
sche verhoudingen tussen Indonesië en Nederland, waarvoor
de steun van fabrikanten en exporteurs nodig is, is zij ge-

Jnoodaaakt haar politieke karakter een enigszins gematigder
"ivprm te doen aannemen, (einde V-

ƒ



BIKKSNLAM)3ï:

NO.Ï G. 81768
Bijl*: Gene
G. XI. TA. 4..
Betr.t

's-öravsnoage, g4 Maart 1950

Git goede bron i» dazerzljt» Teracasön, dat bij 4«
Vereniging wN9derland-Ifldon«aie" moöienteel een streven
bestaat o» zloh los te maken van het linkse politieke fca-
rakter der vereaigiag.

Ik moge Ü Terzoeken mij terzake aader te willen ia-
lichten.

HST HOOH3 ¥JH DS
deze,

Aan de Heer
Hoofdcommissaris Tan Politie,
te

R A Y l N H A G 1.

Mr W.J.fh*3erraris



Verbinding: lTo.12 16 Kaart 195 C

Doss.27/40

Onderwerp: Aangifte van verduistering contra A.BLGMMER3

Datum ontvangst bericht:

•Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanties: •

Ondernomen actie:

Op 7 Haart 1950 is door:

4ntJe_W'I'E_RSMA, geboren te 'a-Gravenhage 28 April 1908,

\e van A. TE_SURDTI1ST, wonende Van' zieggelenlaan 354 te

's~Gravenhage, in haar functie van waarnemend secretaresse

van de Vereniging Nederland - Indonesië, a_angif'te gedaan

van verdjjlstering_van een geldsbedrag groot f.3000» —, een

schrijfmachine, boeken en bescheiden contra de penningmees-

tor van de vereniging:

|̂ Albertus BLOIJMBRS, geboren te Leerdam 13 Haart 1918,

boekhandelaar, wonende Laan van Hieuw Oost Einde 209 te

Voorburg, doch laatstelijk verblijvende Irisplein 11 te

1 s-G-ravenhage.

Deze aangifte heeft betrekking op alle bezittingen en

bescheiden van de vereniging "Nederland-Indonesiê".

""" Be huidige verblijfplaats van BLOMMSRS hier te lande

is niet bekend. Vermoedelijk vertoeft hij in het buitenland

Aangeefster overhandigde bij haar aangifte een schrij-

ven, waarop de samenstelling van het bestuur voorkomt.

afschrift van dit schrijven gaat hierbij, (einde)



A I s c h r i l ' t
VERENIGING

0.2. Acht erburgvsal 185, Amsterdam-C.
No

AMSTEEDAU 25 Januari 1949-

Secretariaat D.S.J .V.
"De Nieuwe Koers"
Afdeling Haarlem,
p/a de Heer W.Bakker,
Duvenvoordestraat lo6,
H A A R L B M.

3eer geachte Heer Bakker,

In antwoord op Uw brief van 18 Januari j.i. onder-
staande opgave.

PD rul ^Voorzitter: Prof.Dr W.Ï1 . \TESTHBIM, Stadionkade 12, Amsterdam-2
*J Whd.secr. : A.VAN KARLfi, Okeghemstraat 6, Amsterdam-U.

Penningmeester: A.BLOMMTilRS,' Laan van Hieuw Oost Binde 289
Voorburg.

PD jt^yV*' Vice-voorz: SUHÜK). G-errit, Van der Veenstraat 51 bv. Amster-
dam-2.

Leden: X *^rof *Dr C!.G.BERG, G-erecht 8 Leiden
Xi Mevr .C . J .VAK BERG-EH-DIAB.1A1T, Uaarten 'rrcmpstraat

26 Delft.
X'lDr A , P . J . V A N DEH BURG-, Scheveningselaan IJL!

ïlijkduin,
Rj öllaenlaan 42 Hilversum.

PD 8*111 X* G-Q GiaiT TJWAN, Valeriusstraat 130 Amsterdam-i.

t ^E.G-OBSE, Ri jndi jk 288, Voorschoten.
fiDs. &.VAJ- ; LSïïUVfEE, V/itte Singel 28 Lelden.
^ Dr C.H.LïïFSIïOïïK, Jacob Obrechtstraat 67, .\mster-

, Van lüeghenstraat 91' Amsterdara-2.
^ H . L . Y A l v ,EAHDWIJK, Stadionkade Üö 4msterdam-2.
^ iLievr . i ï .VAJ ÏR/vA-VAH L^S BURG, Duchattelstraat 11

Den Haag.
Xllvlevr .K.A.TUKBi3IAKA-DITIviARS, Santhorstlaan 44,

Wassenaar.

In de liooP; U hiermee naar genoegen te hebben ingelicht
verblijf ik met vriendelijke groeten en beste wensen voor
sen "nieuwe koers"

4.van HarIe .
vvnd. secretaris.
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RAPPORT VAN C «XI.

Betr.: Ver. "Ned.-Indonesië"

NIT O.K.

PA«:

"UMRT1950

Uit goede bron is het navolgende vernomen.

Bij de Vereniging "Nederland-Indonesie" is momenteel
een streven merkbaar om zich los te maken van het zeer linkse
politieke karakter van deze organisatie. Men spreekt er over
de basis van deze vereniging te verbreden en te trachten ook
leden van de K.V.P., V.V.D. en de C.H. hierin op te nemen. •

Verzoeke te agenderen en terug aan G.XI.

G.XI. 9-3-1950. —



BAPPOBT VAN B.VIII.

Betr.: Ver."Nederland-Indonesië"
; 3 JAN. 1950- ^-

Kortgeleden werd in Den Haag een vergadering gehouden door de
Ver. "Nederland-Indonesië", waarbij het volgende bestuur werd ge-
kozen;

A.P.J.van der Burg, Arts
i\ tJ" *J. t

l Voorzitter
} Vioe-voorzitter

Secretaris
2e Secretaris

Xf 3e Secretaris
" Ie Penningm.:
2e "

/t Litèratuurdienst

W.G.Bezemer, Hoofdred. "Geladen Schip" .
Mevr. A.Treurniet-Wiersma.
v. d .Spek, Student; lid van Politeia.
Veldhof, Student; Vlamgroep.
Wanrooy, Leiding penn. Haags bestuur Ned.lnd.
?
: J.J.Maatman.

* Xl êdao'tiesecre'ta:ris: N. W. Wijnen.
Verder behoren tot de vooraanstaande figuren:
Ere voorzitter: Prof .Dr W.P.Wertheim.
GQbee (momenteel in Indonesië); H.M. van ^andwijk (Hoofdred .Vrij
Nederland) ; Prof. Dr 0.0. Berg.; Ds P. van Leeuwen; J.F.H.A.de la

* 'Cour t; Mr. J. H. van Vsfljk (advocaat te Haarlëmt; Dr C_JL. Lenshoek;
^ï JU Noegroho ; Mevr.fl.van Traa-van der Burg; B.Opster; Dr J.M.S.M.A.

Zonnenberg. . v
l Redao t ie -orgaan Ned . -Indones ie ; N. W.Wijnen, TtJ|d. secretaris ;

i \ W.G.Hezemer; B.Coster^; Dr iJ.M.E.M.A.2onnenbe5
<^?5ïöM

VBÏPZOEFÏI TE A&BNDEMSÏI EN TSWIG AAN B. VIII.

B. VIII. 3-1-1950.
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NEDERLJÜVD-INEC-NESIE
Redactie-adres:
Van Zeggclenlaan 354
Den Haag

Ie J a a r g a n g No. 2
Venchijnt 2 x per raniuid

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-INDONESIË

Administratie*adres: Prins Mauritslaan 120 - Den Haag - Giro 484463

Abonnementsprijs tot 31 December 1949: f 0.80 Losse nummers f 0^15

Gesprek met
Vóór zijn vertrek naar New York wenste Palar nog enige uren
met vrienden van „Nederland-Indonesië" van gedachten te wis-
selen.

Bij één van ons thuis hadden we een be. _ - eking, drie oude
vrienden van vóór de oorlog en vóór de, militaire acties; zes voor
wie PaJar tot nu toe nog. geen persoonlijke vriend was.

Palar's eerste woorden: „Houdt me ten goede dat ik jullie allen
tutoyeer. Ik ben te blij, hier werkelijk ond'T vrienden te zijn.
In de laatste dagen heb ik velen ontmoet,,__,,«! oude vrienden
uit de tijd toen wij nog niet gescheiden waren door een in twee
etappes gevoerde oorlog. Vroegere vrienden, die mij ook thans
nog als vriend willen beschouwen, maar die ik helaas thans, in
deze periode van „cease fire", van nog-geen-vrede, niet als
vrienden kan beschouwen.
Begrijp, hoe zeer dit pijn doet,
Vooral, doordat die anderen niet kunnen begrijpen, hoe onze
verhouding is.
Thans, terwijl onze jongens nog in het veld staan. Nog in het
veld tegenover de Nederlanders.

„Hier weet ik hij onvoorwaardelijke vrienden te zijn. Jullie
hebben je steeds consequent verzet tegen de militaire acties.
Hoe klein jullie aantal misschien ook was, jullie hebben je stern-
doen horen.

Daardoor hebben jullie een beter inzicht in de noodzakelijke
historische ontwikkeling getoond dan al die anderen, die het
militaire geweld hebben geduld of verdedigd."

Palar vertelt' verder. Over zijn moeilijke werk in Lake .Success,
met een zeer kleine staf van medewerkers, In totaal niet meer
dan twaalf — tot en met de jongste typist.

Hij vertelt van een van zijn. nog zeer jonge medewerkers, nau-
- - weiijte 36 Jaar, die in-de. Mio««i^MÈJÉ(*«»i^erKatie4aatflCii.

nationaal reeds als een man van grote kennis, inzicht en intelli-
gentie wordt gewaardeerd.

Hij vertelt van de flaters, die de eerste Nederlandse pleitbezor-
gers, ondanks hun bekwaamheid, moesten maken door de zeer
eenzijdige voorlichting die zij in ongecontroleerde rapporten
ontvingen van het.Nederlahdsindische gouvernement. Hoe hem
daardoor de grootste voorzichtigheid was geboden, dat hij daar-
om geen rapport ter tafel heeft gebracht dan nadat het vier-,
voudig was gecontroleerd, hoe moeilijk dat ook was door de zeer
slechte verbindingen met- de republiek.

Hij spreekt over het diepe inzicht en de veel grotere voorzichti-
heid van Van Royen.

Hoewel verbonden door vriendschap en door gelijk inzicht, in de
historische ontwikkeling, tóch zitten wij bijeen in het volle
bewustzijn van wat ook ons scheidt, tenminste onderscheidt.
Palar, de Indonesiër, de vertegenwoordiger van de Republiek
Indonesia Sarekat in haar ontstaan. Wij, Nederlanders, die ons
als Nederlanders mede verantwoordelijk voelen voor de fouten
door Nederland te Indonesië gemaakt.

Er is echter geen Spanning. Wij weten ons allen dragers van
dezelfde idee: 'een vrij — vplgens de woorden, door Van Royen
enige keren in de Veiligheidsraad uitgesproken — totaal, abso-
luut en onvoorwaard & vrij Indonesië, de enige voorwaarde
van een voor Nederland en Indonesië beide, werkelijk samengaan
in 'de toekomst.

Wij behoeven het elkander niet te zeggen, wij zijn er allen van
overtuigd dat slechts, wanneer zich bij de gemiddelde. Neder-
lander de noodzakeli' „tournure d'esprit" voltrekt, slechts
wanneer die gemiddeioe Nederlander leert begrijpen, wat de
toezegging: onvoorwaardelijk souverein, werkelijk betekent, er
op de duur iets van .een Unie terecht kan komen.

En, wanneer dat niet gebeurt, dat dan een schijnbare Unie een
zeer kort en zeer lijdend bestaan zal zijn beschoren. Dat dan geen
sprake zal zijn van een samengaan, dat dan de scheiding binnen-
kort radicaal zal zijn.

Toen wij met Palar spraken, stond de Ronde Tafel Conferentie
op een dood punt. Wij weten thans uit de dagbladen, wat hier-
van de oorzaken waren. In de pers zijn de economische en finan-
ciële moeilijkheden uiteengezet. Palar heeft aan een officieel
vertegenwoordiger van de pers eveneens medegedeeld dat zijns
inziens de regeling der Indonesische openbare schuld het best tot
oplossing kan wouden gebracht onder auspiciën van een inter-
nationaal liphaam van financieel deskundigen, bijvoorbeeld van

' een wereldbank*

Wij weten dat deze conferentie, ondanks alle moeilijkheden niet
zal mislukken, omdat, om het met de woorden van Palar te
zeggen: de internationale wereld een mislukken van deze confe-
rentie eenvoudig niet zal toestaan.

Het is, voor velen onzer landgenoten zeker een bitter feit, voor
vernoudingeiL nog niet' ttxuis kunnen

voelen, het is echter goed, als Nederlander onomwonden vast
te stellen, wat men internationaal weet — wie er de bevestiging
van wil hebben, leze de Engelse en Amerikaanse pers er maar
op na — de oorlog door Nederland in Indonesië gevoerd, is door
Nederland verloren.

In dit nummer:

Gesprek niet Palar
Wat wjj willen
Waar zitten onze perspectieven?
Jef Last, van Randwjjk en Molt.
Hatta spraken
De Literatuurdienst
Van Pcoconsul tot Vriend
Mededelingen van het Bestuur



Verreweg de meeste Nederlanders zijn zich hiervan ook thans,
tijdens de Honde Tafel Conferentie, nog niet bewust. Zij zijn nog
steeds bevangen in de koloniale mentaliteit. Zij kunnen zich niet
bevrijden van hun antihistorische meerwaardigheidsgevoel, dat
overal in het Oosten zoekt naar eigenschappen van de „Ooster-
ling", waardoor onze „goede, trouwe westerse koopma'ns'deug-
den" te schande worden, gemaakt.

Men lezer hierop het artikel van Dr B. Vrijburg: „Lessen van
- India — Moet Indonesië dit ook doormaken?" maar op na in no.

14 van „Oost en West".
Dr Vrijburg en zijn geestverwanten, zeker, koloniale specialisten
bij uitnemendheid, maar koloniale specialisten, zien in het ogen-
blik alle gebreken in vergelijking met 't .moderne Westerse han-
delsverkeer, waar men andere zeden van prijsvaststelling (en van
prijsopdrijving) huldigt dan veel .Aziaten.... en Zuid-Europe-
anen, die werkelijk daarom nog geen koloniaal overheerste
volkeren zijn (tenminste niet officieel). Hij vreest het ergste.
Hij vreze, wij zijn op de lange duuft niet bevreesd. En evenmin
illusionisten, die zouden verwachten dat de Indonesiërs riu ter-
stond westerse normen zullen huldigen, (fVeten westerse koop-
mansnormen.. .. alsof die hét van hét zijn.
Wel weten we — en weten de Indonesiërs met ons •— dat de In-
donesiërs en alle Aziatische volken, die — evenals wij zelf in deze
tijd, betrekkelijk —; als souvereine staten zullen optreden, zich
aan het internationaal ruilverkeer zullen aanpassen, op straffe
van ondergang. Laat gerust alle Aziatei.__ If hun vormen bepa-
len, zij doen het toch, ook de „onervaren" Indonesiër, ook in een
Unie.

Onze gemiddelde landgenoot, de „vadernatuur" is het ontgaan
dat de historische ontwikkeling zich ia de laatste jaren in dui-
zelingwekkende snelheid heeft voltrokken. Ook in het verleden
heeft de Nederlander getoond enigszins traag van zinnen te zijn
bij een snelle historische ontwikkeling. Voor mensen en voor
volken die langzaam reageren, zijn misschien heftiger schokken
nodig, grotere desillusies dan voor de meer soepelen.

In ons gesprek met Palar vergeleek een onzer de huidige hou-

ding van de Nederlanders, die zich slechts in geringe mate bewust
zijn van de internationale meningsvorming buiten ons land, met
de Nederlandse houding tegenover de Belgen in 1830 tot 1839.
ledere vergelijking, ook deze, gaat mank. By veel overeenkomst
is er veel verschil. Genoeg overeenkomst is er echter, om ons
Nederlanders uit onze eigen geschiedenis te doen leren dat het
volkomen fiasco van Nederland in de tijd der Belgische zelfbe-
vrijding uit een toen nog onnatuurlijk verband, in zekere mate
mede een factor is'geweest tot een nieuwe ontwikkeling van
Nederland in de loop der.negentiende eeuw, in de tijd van de
grootse technische-economische ontplooiing van :ons werelddeel.

Is het niet een bijna te groot optimisme, te vertrouwen dat de
Nederlanders thans uit de geschiedenis zullen hebben geleerd,
dat zij de soepelheid zullen hebben gevonden zich snel op de
nieuwe verhoudingen in te stellen"? Dat zij de .sportiviteit zullen
tonen te erkennen wat internationaal erkend wordt: dat de Ne-
derlandse handelwijze in Indonesië onjuist was? Dat zij de wijs-
heid zullen bezitten in een Unie naast de Indonesiër te gaan staan
en als gelijke 'slecbis. daar .diensten te verlenen, waar die door
de snel gerijpte ei^_^rder rijpende Indonesiër wordt gewenst?

Een ieder Nederlander zal het moeten weten:
Slechts naast elkaar is vriendschap mogelijk!

Slechts, doordat ' " de zelfstandigheid van het Indonesische
volk historisch noodzakelijk en -zedelijk vereist achten, was het
voor ons mogelijk geheel als vriend? ook thans nog, juist nu,
samen te zijn met een Indonesiër, met wie wij in Nederland vóór
1940 jarenlang samengingen, verbonden door dezelfde politieke
en sociale idealen.

Verbonden ook in het leed, over ons allen gebracht door fouten
aan beide zijden misschien, maar zeker door de traagheid van
hoofd en hart van ons volk, waartoe, ook wij behoren en voor
welks daden ook wij ons verantwoordelijk voelen.

A. T.

Wat willen
Dit blad is het officieel orgaan van de vereniging „Nederland-
Indonesië". Het hoofdbestuur is dus verantwoordelijk voor de
inhoud.

Voor de inhoud van ondertekende of gesigneerde artikelen is
natuuriyk in de eerste plaats de schryver zelf verantwoordelijk.

Dit twee maal per maand verschijnend blad, van geringe om-
vang, wil echter meer zijn dan een verenigingsorgaan. De taak,
dié de vereniging Nederland-Indonesië zich heeft gesteld: ver-
dediging van het goede recht der Indonesiërs zelf in volle vrij-
heid te beslissen over de inrichting van hun staat en maat-
schappij, is in Nederland nog bij lange niet vervuld.

Ook, wanneer straks dé Unie een feit zal zijn, zullen veel Neder-
landers nog bevangen blijven in de „koloniale" mentaliteit, zich
niet los kunnen maken van het oude, voltooid verledene.

Misschien nog erger dan deze mentaliteit van hen, die in de
koloniale sfeer zijn opgegroeid in,Indonesië, zou misschien in
haar gevolgen kunnen zijn het totale gebrek aan belangstelling
van velen onzer landgenoten voor internationale politieke pro-
blemen in het algemeen en voor het Indonesische probleem in
het bijzonder. Werkelijke belangstelling voor internationale po-
litiek Is in Nederland, ook thans, slechts bij een zeer klein deel
van ons volk aanwezig. Waar de internationale nood echter zo
sterk aan de dag treedt als in onze dagen, zal een volk, dat er

prijs op stelt, politiek en sociaal een democratie .te zijn, aan dit
recht de plicht moeten verbinden, in brede lagen enig inzicht te
verwerven in de internationale problemen. Daarbij verder ziende
dan een zeer in het klein gezien ogenblikkelijk eigen voordeel
of nadeel. Wat thans een .verlies lijkt, kan door de energieke
mens door activiteit" en verworven inzichten een winst worden
verkeerd. -

Met dit blad willen wij pogen, in bredere kring meer inzicht te
brengen in de mogelijkheden van onze nieuwe verhouding tot
Indonesië. Daartoe.zullen wij ons steeds als doel voor ogen hou-
den, dat men, om gelezen te worden in ruime1 kring, eenvoudig
moet zijn naar de vorm, maar moeilijkheden niet^nag ontwijken.

Wij zullen over de verschillende problemen zoveel mogelijk iowel
de stemmen van Nederlanders als van Indonesiërs doen horen.
De Vereniging „Nederland-Indonesië" is niet slechts een pro-
testbeweging, hoewel wij in de achter ons liggende jaren bij
herhaling hebben moeten protesteren. Een in vrijheid samen-
gaan van twee volken, die, ondanks alles, ondanks de zeer grote
verschillen in geschiedenis en kuituur, zeer nauw met elkander
zijn verbonden, vereist in de toekomst warme belangstelling in
brede kringen aan beide zijden.

Aan het wekken van die belangstelling, aan het tot stand komen
en bevestigen van vriendschap door verdieping van het inzichj
willen wij, ook met dit blad, ons kleine deel bijdragen.



zitten onze
perspectieven?

Het was begin '44, dus nog midden in oorlogstijd. De afdeling Nederland
van het Indisch Onderwijzersgenootschap was weer eens in verga*
dering bijeen. Dat ging met toestemming van de bezetter, „als er maar
niet over politiek werd gesproken". Die verzekering werd gretig afge-
geven, want we wisten toen werkelijk niet, hoe we er over politiek
kónden spreken. Er was trouwens een enkel type onder, dot niet volle-
dig vertrouwd werd. En velen kwamen dan ook alleen ter vergadering
om de oude vrienden weer eens te zien.

In de katterige vergaderstemming van die tijd werd daar plotseling
in de vergadering de idee geboren: maar we zouden toch best eens
kunnen beginnen te proberen uit te knobelen, hoe na de oorlog het
onderwijs in Indonesië er behoorde uit te zien. Het was, of een lont
in een krüitvat was geworpen. Ineens was de landerige vergaderstem-
ming van de midden oorlogstij d weg en een levendige discussie was
geboren, die als resultaat opleverde een studiecommissie om het onder-
werp zo goed mogelijk te lijf te gaan. Wij 3n lid van die com-
missie en herinneren ons nog als de dag van gisteren, hoe daar in die
tijd de ene progressieve idee voor, de andere na in de commissiever-
gaderingen werd geboren, _zoals ep nog steeds richtsnoer zijn voor de
toekomstige betrekkingen tussen Indonesië en Nederland.
Een dier ideeën was dit, dat in de toekomst geen Nederlands onder-
wijzer voor een klasse van meer of minder blanke kindertjes in de
Archipel behoorde te staan. Zijn taak zou ' tren te worden, net
massaal en in zeer snel tempo opleiden van In_iiesische leerkrachten.
Én daarop begrepen we, dat dit een onderdeel was van een veel uit-
gebreider vraag, n.l. die, hoe in de toekomst de Nederlandse werk-
krachten' het meest productief voor Indonesië waren te maken. We
leerden begrypen, dat daartoe hun hoofdtaak moest zijn hun vak aan
Indonesiërs te leren en daarmee zichzelf in een kwarteeuw of daar-
omtrent overbodig te maken. En we leerden ook de vele argumenten
kennen, die vóór die nieuwe taak pleitten. We leerden begrijpen, dat
daar lag de mogelijkheid van de meest elegante en voor Nederland
tegelijk de meest voordelige wijze van algehele liquidatie der koloniale
verhouding.

Het is geen wonder, dat de leidende figuren in Indonesië er een Neder-
landse activiteit wensen ~ uitgezonderd op politiek gebied uiteraard
— die groter is dan ooit te voren. Juist zij zijn vrienden geworden
van de Nederlandse cultuur, waarmee zij vertrouwd zijn geraakt. En
zij hebben vrienden verworven onder de Nederlanders zelf. In het
algemeen is ong voordeel een zekere vertrouwdheid met het volk, die
ook de handel ten goede komt. Wij weten er té brengen, wat nodig
is en weten, welke nieuwe verlangens we kunnen doen ontstaan. De
Nederlander zelf vindt' in Indonesië zoveel bekends en vertrouwds,
dat hij er overal sneller thuis kan zijn dan ieder ander.

Wij hebben alleen enkele hebbelijkheden af te leggen en dan komt
een goede omgang wel voor mekaar. Reeds menigmaal is er op gewe-
zen, dat wij het commanderen moeten af- en het adviseren moeten
aanleren. En we moeten ook onze eisen aan het eigen leven wat lager
durven stellen dan vroeger. Deze dingen aijn te leren en zijn ze een-
maal goed geleerd, dan hebben wij zoveel voor, dat we 't in Indonesië
als werkkracht zelfs tegen de Yankee kunnen opnemen. Vooral in een
tijd, waarin op korte termijn zoveel opgebouwd moet worden. In een
dergelijke tijd kan IndonesiüAzich niet de weelde permitteren, eerst
een ïwa^t eëu'w Tang maar ééns dé kat Uit de boom te zien met andere
en nieuwe zakenrelaties en zich zelf een kwart eeuw lang in te stellen
op de taal, de zeden en gewoonten, de zakenopvattingen edg. dier
nieuwe relaties. Om misschien toch nog tot de conclusie te komen, dat
after all de Hollander te verkiezen was.

Maar evenveel belang heeft Nederland bij een dergelijke liquidatie
der oorspronkelijke verhouding. Niet slechts het Indonesische, maar ook
h,et> Nederlandse bedrijfsleven was door de oorlog zwaar beschadigd.
Daar nu Indonesië en Nederland elkaar economisch uitstekend aanvul-
len, <iaar is het mogelijk, dat zij al samenwerkend elkaar weer geheel
óp"'de been kunhen helpen. Indonesië kan voor onze zich sterk uitbrei-
dende industrie worden een zeer begeerde klant en een geprefereerd
grondstof f enle verander en wij zenden Indonesië, zoals het eenmaal
gezegd is, het kostelijkste, wat wij hebben, n.L onze jonge mannen,
die over de hele wereld zo'n goede naam hebben. In dat verband sprak
rneix, zelfs vvafl onze ,,culturele export".
Één"' stroom van jonge mannen zal er nodig zijn. Tot nog toe is er
juist zoveel personeel naar Indonesië gestuurd als net voldoende was
om de belangen der ondernemers te dienen en om het gezagsapparaat
vpjdoend^ te doen^functionneren. Én als door een crisis het personeel
vee^ ie ^itgebreid bleek te zijn geworden, dan werd .er meedogenloos
erj zeer.diep, liet mes in gezet, zowel d\oor het,,Gouvernement als door
de 'particulier. De groötsteh gaven het voorbeeld. Zo hield de H,V.A.
in de malaisetrjd van de 30-er jaren slechts 1/10 van haair "Europees"
personeel aan.

Ztilrnif w&fceiyK v"öèr Netfèf l^d:'2ö'n' Verlies zrjri, 'als^iêfë dergelijks
tot de volmaakt verleden tijd ging behoren?

Een land in economische opbouw als Indonesië weldra zijn zal, heeft
aan Europees personeel tienmaal zoveel werkkrachten nodig als ooit in
het oude Ned. Indië gewerkt hebben. Zelf heeft het land het benodigde
kader niet dan wel in zeer onvoldoende mate. Dat is niet de schuld
der Indonesiërs, dat is de schuld van Nederland. Wy hebben op hoogst
onvoldoende wijze gezorgd voor voldoende onderlegd Indonesisch
kader. Alleen om dit tekort in te halen, zullen we in de verste verte
niet kunnen volstaan met het handjevol Europese ambtenaren, dat juist
voldoende was voor de koloniale exploitatie. Indonesië heeft van ons
niet enkel nodig werkkrachten om het werk zélf te verrichten, het
heeft nog veel meer werkkrachten van ons nodig om het werk aan de
eigen mensen" te kunnen leren.
Waarschijnlijk zullen slechts nog korte tijd Holandse werkkrachten
gebruikt moeten worden ook voor hoger routinewerk en voor toezicht.
Daarna zal onze werkkracht in de eerste plaats moeten dienen om
de Indonesiërs het wer' *e leren. Ook de frjnste qualiteitsarbeid, waar-
voor een wetenschap! jke scholing nodig is. Er zal dus plaats zijn
voor duizenden bij duizenden specialisten en adviseurs, zoals er plaats
zal- zijn voor^onderden opleidhigsinrichtingen van allerlei slag. Die'
specialisten zullen in de perste plaats zijn technici en ouderw^jsmenseny
maar ook medici en verpleegsters, landbouwkundigen en houtvesters,
veeartsen, economen en belastingdeskundigen. En schier elke tak van
dienst zal dergelijke mensen kunnen gebruiken, want overal zal een
veel groter aantal we' rachten nodig zijn dan de koloniale tijd poit
te werk heeft kunnen _ jllen.
Die specialisten krijgen er bovendien een functie, die naar alle waar-
schijnlijkheid verre Uitgaat boven datgene, wat het moederland hun
te bieden heeft. Hier wordt door vele lieden routinearbeid verricht, die
een opleiding hebben gehad voor hoger gequaliiiceerde arbeid. Tot dit
laatste zullen ze in Indonesië de kans krijgen, als ze de oud-Indische
commandotoon maar af weten te leggen en het zakelijke adviseren en
organiseren kunnen aanleren. Dat zal niet moeilijk sijn. voor jonge
werkkrachten, die het oude Indië nooit gekend -hebben, het zal alleen
moeilijk zijn voor de ouderen, die vroeger de tuan besar hebben kunnen
uithangen. Onder hen zullen op zichzelf zeer te waarderen werkkrach-
ten kunnen voorkomen, maar we kunnen -ons levendig voorstellen, dat
de Indonesiërs zelf op hun aanstelling invloed willen hebben, want
onder hen zitten er, die brokken kunnen maken.
Zij, die zich in de nieuwe verhoudingen kunnen schikken, kunnen er
van verzekerd zijn in het nieuwe Indië een mooie toekomst tegemoet te
gaan. Zij zulenl geen extravagante salariseisen meer kunnen stellen
— waar kunnen zij dat in de naaste toekomst wél? — 'maar ze zullen
aantrekkelijk en verantwoordelijk werk té doen krügen en kunnen
rekenen op een veel groter bestaanszekerheid dan die bij het oude
Gouvernement of de oude land- en mrjnbouwconcerns.
En. bovenal, ze zullen vrienden maken! Hoe weinigen van de vroegere
ambtenaren of particuliere werkers zijn ooit vrienden geworden van
hun Indonesische kennissen. En' zo ze dat al werden, dan zat er nog
menigmaal een bijsmaak aan van neerbuigende vriendelijkheid, dié
werd aangevoeld als een soort beweldadjging. In de toekomst zullen"
deze nieuwe mensen vriendschappen aankweken, die de Indonesiërs
zullen leren vergeten, dat hier eens de koloniale Holander geregeerd
heeft. Ook dat zal ons land ten goede komen.
Daartoe is het voldoende, dat beide landen elkaar zullen weten te
vinden in een nieuwe gezondere verhouding dan de expoitatietijd ooit
gekend heeft. Wij Nederlanders hebben daartoe niets-anders te doen
dan te trachten de mens in onze w_ederpar.tü terug te vinden en .zijn
menswaarde te leren eerbiedigen. Wat daarbij helpt, is het feit, dat
naar onze overtuiging het aantal hunner, dat ons zoekt, nog steeds veel
groter is dan dat van hen, die brj voortduring een anti-Nederlandse
stemming willen onderhouden.

Ongetwijfeld, al werkende zullen wij er ons overbodig maken. Maar
dat behoeft toch op zichzelf geen motief van ongerustheid te zijn! Want
tegelijkertijd is ook het Nederlandse bedrijfsleven met de hulp en
medewerking van Indonesië weer op de been geholpen en zal er hier
voor de overbodige werkkrachten van uit Indonesië weer genoeg
emplooi te vinden zijn. En, tegelijkertijd zullen er velen zich zo onmis-
baar gemaakt hebben en zullen er ook zulke gewaardeerde hulpkrach-
ten geworden zijn in de uiteindelijke opbouw naar een socialistische
samenleving dat men hen in Indonesië slechts node zou zien gaan.
Dan eindelijk heeft Nederland zijn koloniale roeping volbracht. Dan is
vergeten de ellende van het verleden door het licht van de toekomst.
De Indonesiërs hebben één vriend gekend, wiens uitingen hen naar
hun zeggen 300 jaren van koloniale overheersing zouden kunnen doen
vergeten. Dat was E. du Perron. Ze hebben meer van. Dergelijke vrien-
den gehad, zeker niet,minder in betekenis dan Du Perron —- we denken
hier speciaal aan H. Óneevliet —- jjnaar dat hebben ze zelf niet eens
geweten. Dan echter zullen. ;het er zovelen z$n, dat ze hun aantal .qtet
meer tellen kunhen. Dan is het zover, dat ze hei hele Nederlandse volk
als één vriend zullen leren beschouwen.
Dftn 6iadéIijkr'zuïlefL wtriö vrede fenMöën; tteftfcéït, öiflaat'«erst don vö!~'
ledig jgeboet is vooE,d.e wandaden <sn bot 0na*da&vön,he>t verleden; —'^
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BEGROETINGSBIJEENKOMST

Aangeboden door de Vereniging Nedecland-Indonesië
aan de Indonesische delegaties
op Zaterdag 10 September te Den Haag

Verkorte tekst der redevoeringen van Jef Last, H. M. van Randwtfk en
Mohammed lïatta.

Jef Last:

Ons nationalisme

Een eigenaardig gevoel bekruipt mij, wanneer ik hier het woord neem.
Jaren geleden stonden wu, Gij, Indonesiërs en ik, samen op hetzelfde
podium,

^W€De verhoudingen waren toen anders.
Wij, Nederlanders en Indonesiërs waren lid van dezelfde organisaties,
wij voelden ons verbonden door hetzelfde ideaal.

i

Thans zijl Gij hier als vertegenwoordigers van Uw volk, een volk,
evenzeer gespleten als het onze.
Maar wat U samenbindt is Uw nationalisme.v;lf
Dit is een geweldige kracht.
Die kracht hebben wij in de laatste jaren, behalve in de oorlogsjaren
aan ons zelf, weer leren ontdekken in de nationale strijd in Israël, in
China.

Maar ook aan onszelf. Wij hebben echter ook ontdekt dat er vele
soorten nationalisme zijn. De Nederlander die niet kan verdragen dat
anderen voor hun vrijheid strijden en daardoor in die anderen zijn
vijanden ziet, is zejker in eigen ogen een goed nationalist. Dat verklaart,
hoe het een dezer dagen kon gebeuren dat een Nederlandse officier een
Nederlandse dame, üie op de boulevard in gesprek was met twee In-
donesiërs, toebeet: „U moest U schamen!"

Ik kan mij eveneens voorstellen dat er onder U, Indonesiërs ook zyn,
die zich alleen maar, nationalist voelen. Ik kan mij indenken dat deze
Indonesiërs zich hier in deze zaal wel merkwaardig zullen voelen, dat
zy voor zichzelf, over ons Nederlanders zullen oordelen: Ja, dezen hier
zijn ook Nederlanders, zij zjjn echter de ware niet!

Daarom wil ik hier in de 'eerste plaats spreken als Nederlands natio-
nalist x

Ook wij, „linksen", hebben het recht ons nationalist te noemen. Toen
de Duitsers ons land hadden bezet, beschouwden zjj ons niet als zo-
danig, zij zagen geen nationalisten in ons. In zekere mate hadden zij,
van hun standpunt uit, gelijk. Maar juist in de tijd der onderdrukking,
in ons verzet tegen onze onderdrukkers, ontbrandde in ons, die ons
altijd in de eerste plaats als internationalist hadden beschouwd, een
nieuwe liefde voor ons eigen volk, werd deze oude liefde veel sterker
aan ons bewust. Wij zochten en vonden in onze- geschiedenis, in. ons
volkswezen, onze edele tradities, edel, omdat zij de mensheid in haar
geheel hadden gediend.

In de benarde tijden zochten wij in onze geschiedenis naar die figuren,
in wie wij onze idealen belichaamd zagen.

"Wy ontdekten in ons volk, door alle eeuwen, hefc intense verlangen
naar vrijheid, die ook ons bezielde. Wij wilden de iyrannie verdrijven.

Juist daarom zijn wij thans zo teleurgesteld in onszelf, in ons, Neder-
landers. De Indonesiërs hebben moeten strijden tegen Nederlandse
onderdrukkers, tegen Nederlanders die niet begrepen dat de vrijheid
van de één niet mogelijk is zonder de vrijheid van de ander.
In Uw oorlog waren de vijanden van Uw vrüheid eveneens de vijanden
van onze vrijheid.
Wij kunnen in Nederland niet vry zyn, als die „vrijheid" gepaard gaat
aan de onderdrukking der Indonesiërs.
Daarom is de strijd voor Uw vrijheid de strijd voor de onze.

De Duitsers, die immers hier kwamen om ons te „bevrijden", hebben
ons, op grond van hun rassenleer steeds weer voorgehouden dat wij
toch, evenals zij, Germanen waren.

Het zal wel zo wezen, jullie zullen wel gelijk hebben, heb ik voor
myzelf opgemerkt. Maar dan wil ik toch voor mijzelf een. scherp onder-
scheid maken tusen Land- en Zee-germanen.

Die Land-germanen, de Duitsers, hebben zeker veel deugden; zij zijn
spaarzaam en trouw. Daarbij een ietsje bekrompen.

De Zee-germanen zijn zeker heel wat minder trouw, zij hebben echter
een andere deugd geleerd, die der verdraagzaamheid. Verdraagzaam-
heid, wat heel iets anders is dan lauwheid.
Ik erken ogenblikkelijk dat ook deze deugd lang niet algemeen is in
ons volk, ook hier zijii er heel wat onverdraagxamen. Verdraagzaam-
heid is niet te verenig*"- .met geweld. De gemiddelde Nederlander heeft
het geweld niet lief.r^t betekent niet dat hij anti-militarist ia, Ook
ik ben dat niet.
Zeker, ook wij kennen dat soort heldenverering dat de vechtersbazen
vereert. De straat, waarin U hier thans beiït, is- naar een .van, onze»
grootste vechtersbazen genoemd. Het is niet de mooiste straat van Den
Haag.

c
Maar wij, NederlandefV'die gaarne verdraagzaam zijn, wij hebben de
bittere les moeten leren dat door onszelf dingen gedaan zijn, die wij
anderen in de eerste plaats verwijten. Wij kunnen niet ontkennen dat
er gruwelen in Indonesië zijn gepleegd, door Nederlanders.
Onze enige verontschuldiging is slechts dat wij niet de 'enigen zijn,
dat gruwelen een noodzakelijk begeleidingsverschijnsel zijn van, iedere
oorlog, dat iedere oorlog een vergif tigingsproees. is, - dat allen aantast.
Allen, maar de troepen in de eerste plaats.
Oorlog verlaagt het zedelijk peil, oorlog wekt haat, waar geen haat
bestond. De bezettende macht gedraagt zich in ieder bezet land gelijk-
soortig, treedt op vanuit het meerwaardigheidsgevoel van de macht-
hebber in vreemd gebied. Er is geen principieel verschil tussen het
optreden van de Nederlandse officieren in Indonesië, de Duitse in ons
land en waarschijnlijk de Russische in de door hen bezette gebieden.

De jongens die hier uit Nederland kwamen, kenden in het algemeen
geen haat tegen de Indonesiërs. Wanneer echter in het veld hun kame-
raden vallen, wanneer zy zich op patrouille belaagd voelen, dan leren
zij haten. Deze aangekweekte haat is mede een basis voor het fascisme.
Het is geen toeval dat een .zeer groot deel der officieren van het
K.N.I.L. vóór de oorlog N.S.B.-ers waren, Het is evenmin toeval dat
Mussert 80 percent van zjjn gelden uit Indonesië kreeg!

In de Duitse tijd hebben wij onder de grote figuren uit ons verleden
ook 'Erasmus weer herontdekt. Wij zijn trots er op dat Erasmus, de
man die lang werd miskend, die echter inzag dat het niet aankwam op
de vernietiging van anderen, maar op een oprecht streven tot samen-
gaan, op het zoeken naar een synthese, eeh Nederlander was, Erasmus
de Nederlander, die burger was van een toekomstig Wereldkijk, die
daarnaar perspectieven opende. Daarnaar gaan ook onze verlangens
uit. Europa heeft de wereld de betekenig van de vrijheid van het in-
dividu leren kennen. Maar de vryheid van het individu is slechts
mogelijk in een vrij volk, een vry v°lk is slechts mogelijk wanneer
de volken vrij zijn!

Uw vrijheid is de noodzakelijke voorwaarde van de ontplooiing der
gaven die in Uw volk schuilen. Daarom ie Uw nationalisme noodza-
kelijk, Uw vrijheid een noodzakelijkheid. Maar als het nationalisme zal
hebben gewonnen, zal het ook overwonnen zijn.

De tijd is rijp voor internationalisme.

In het verleden hebben wij veel naast, ook dikwyls tegenover elkaar
gestaan.'

Maar laat my eindigen met h&t uitspreken van de hoop dat er, hoe er
door U in de toekomst ook óver de Nederlanders zal worden geoordeeld,
er toch onder U iemand zal zijn te vinden, die Multatuti in het Javaans
zal vertalen!

Laaf deze Rondetafel conferentie het begin zijn van een beter samen-
gaan!



H. M. van Randwgk:

Vrijheid, Recht
en Menselijkheid

Het heeft U misschien verwonderd dat Nederlanders hier zo vrij uit "
kritiek hebben uitgeoefend op daden van Nederlanders.
Door sommige Nederlanders zyn^wü, de critici,' er dart ook by herha-
ling in de afgelopen jaren van beschuldigd dat wij landverraders waren.
Landverrader, dat is een woord dat makkelijk valt wanneer de harts-
tochten zijn opgezweept.

Ik verklaar echter hier dat het standpunt dat ik in de afgelopen jaren '
steeds heb ingenomen, dat ik inneem, door nüj .wordt ingenomen als
Nederlander. Ik' ben mij er van bewust te handelen als Nederlander,
ik kan en wil niets anders zijn dan Nederlander.

Er is nauwelijks één leuze gevaarlijker 'in de politiek dan

"right or wrong, my country-".

Slechts als iets recht is, kan het vóór mijn land zijn.
Slechts dóór en vóór het recht mag ik als Nederlander optreden.
Alles wat „nationaal" belang wordt genoemd, k— voor de wereld een
ongeluk worden, wanneeE daardoor ergens in^^' wereld onrecht ge-
schiedt. •

Ia het grote, ̂ wereiagebeuüefl. is. .ar, steeds 9
•En zo is ook de ontwikkeling van een nationale staat in Azië een
gevolg van het nationale "right and wrong."

Laten wij ons hoeden voor zelfbedrog. Wij Nt^/Ianders kunnen ons
niet afscheiden van het Nederlandse volk, van de Nederlandse staat.
Ook niet, wanneer wij bepaalde daden, wanneer wü de politiële acties
hebben afgekeurd.

Er bestaat iets als een gezamenlijke schuld als Nederlanders, een
schuld die wij allen dragen, met Gerbrandy, met Vorrink, m«t Romme.
En toch geloof ik dat, wij, Nederlanders en Indonesiërs gezamenlijk
verenigd kunnen zyn met één doelstelling.
Dit gemeenschappelijke doel moet echter^ boven het nationale uitgaan.
Dat hebben wü, Nederlandse verzetslieden, ervaren in Augustus 1945.
Wij, Nederlanders en Indonesiërs waren samen in Amsterdam, 'toen de
eerste berichten doorkwamen over de onafhankeiykhèidsverldarmg van
Indonesië.
De Nederlanders noemden deze dag, na de dag van hun eigen bevry-
ding, de mooiste dag van hun leven.
Zy meenden hetl
Zij z'eiden dit toen vanuit hun eigen gekwetst vrijheidsgevoel, vanuit-
hun rechtsgevoel. ' , '
Zij hoopten dat het recht, na al het doorstane onrecht, alom zou zege°-
vieren, dat de volkeren van de wereld eindelijk een weg en een vorm
zouden vinden, waarin zü in vrede en in vriendschap samen zouden-
kunnen leven.

De opleving van de koloniale verhoudingen betekende niet alleen de
onderdrukking van het ene volk. doof het andere, het betekende niet
alleen een complex vin afgrijselijke sociale tegenstellingen, het be-
tekende vooral een fatale invloed die deze koloniale verhoudingen op
Indonesiërs én op Nederlanders beiden uitoefent.

Koloniale "verhoudingênT " ~~ '" ......
Wat dat betekent, besefte ik eerst goed toen ik in Indonesië voor de
eerste keer een kind eenvoudig langs de weg zag creperen ---- een
ander woord kan ik niet gebruiken ..... dit was creperend Een 'feit dat
in Indonesië heel gewoon is, maar waarmee men in Holland, 'wanneer
het hier zou voorkomen, een hele staat op de achterste benen zou kun-
nen krygen!

Ik heb mij op dat moment afgevraagd, wat er voor mij als Nederlander
te doen was. Ik begreep dat er voor mij niets was te doen, dat dit
slechts, kon worden voorkómen - door. een totale radicale verandering,
waardoor niet meer dit kind, maar hopelijk wel zijn jongere broertjes
en zusjes dit lot zou kunnen worden bespaard.

Dat maakt de koloniale verhoudingen, tot iets misdadigs. Dit gaat de
politieke sfeer ver te buiten,

Als een volk zijn onafhankelijkheid proclameer^ komt er een veran-
dering in dat volk.
Ik heb het geluk gehad, het verschil te zien tussen Indonesiërs in Ba-
tavia en in Madiun ent Djokja.
Ik stond aan de weg met een defecte auto in republikeins gebied.
Drie Javaanse vrouwen zagen de Europeaan en gisten, wat voor lands-
man ik wel zou zijn. Een Amerikaan? Een Engelsman? O, een Hollan-*
der! Niet fraai!
Maar toen zei een van de drie:

„Och wat, de Hollanders die nu hier komen, zulle!? wel wijzer zijn
geworden,"
Uit die simpele opmerking bleek zulk een menselijke trots, dat men
er heel blij om wordt! • ' •

\Maar, behalve om -edele; 'menselijke en schone zaken gaat het op de
R.T.C. ook om doodgewone belangen, zowel, van Nederlandse'als van
Indonesische kant. Die doodgewone zaken kan men echter tegenover
zijn partner alleen naar voren brengen als die partner eerst wat is,
als hij vry is. ' ,

Wat is vriendschap, de voorwaarde voor de goode onderhandeling?
Laat mü U een bijzondere definitie 'hiervan geven: vriendschap is het
privelege'met elkander op een prettige manier ruzie te kunnen maken!
Ik .hoop echter van harte dat Nederland de zedelijke.moed en de geest-
kracht zal bezitten ook nog tot iets anders dan tot ruzie maken in
staat te zijn,

Ook hier in Nederland hebben wü, Nederlanders en Indonesiërs ^amen
gestaan, samen zijn wy één geweest in het verzet. In de hongerwinter
in Amsterdam was er sprake van, dat wij ons met de wapens zouden
verzetten. Bijna alle in Amsterdam aanwezige Indonesiërs gaven zich
op als gewapende verzetslieden. By de noodzakelijke keuring bleek
echter dat een zeer groot deel der Indonesiërs tuberculeus of prae.-
tuberculeus was. Toen is^een klein comité gevormd om aan déze In-
donesiërs' extra eten te.jk^iorgen. De leider der Indonesiërs kwam ech-
ter naar-ons toe en namens de groep weigerde hij deze extra voeding,
•de Indonesiërs wilden onder deze omstandigheden niet meer dan de
anderen! • ••• '

In dit feit ligt eert- aanwijzing, hoe de samenwerking tussen Nederlan-
ders en Indonesiërs in de toekomst zal zijn. In de eerste plaats solida-
riteit in het ongeluk, Omgaan praten over olie en suiker!

Deze band zal alle mensen en alle volken verbinden: het weten dat
vrijheid, recht en menselijkheid altijd bij elkander behoren!

Mohammed Hattn;

Voor het geluk
van alle mensen

Vrienden, toen ik hierheen kwam, had ik geen andere gedachte dan te
luisteren.

Thans, kan ik echter niet nalaten enige woorden te zeggen over het
vele dat Uw mooie vereniging lieeft gedaan. '

Gü hebt ons geestelijk en moreel gesteund, maar velen van U ook
materieel. ;
In de dagen na de eerste militaire actie hebben velen ons geholpen.
Bij de tweede militaire actie hebben vele Nederlanders uit protest.de
staatsdienst verlaten.

Mijn oude vriend Jef Last heeft een onderscheid gemaakt tussen twee
soorten nationalisme,.

Hier wil ik U verklaren dat ons nationalisme niet agressief is, maar
defensief. Onze strijd is slechts een strijd voor recht, voor menselijk-
heid en voor vrijheid; voor mensenwaarde, voor menselijke vrijheden.
WB strijden voor Indonesia Merdeka.

Velen die hier nebben gesproken züïi nüjn vrienden. Met leedwezen
gedenk'ik velen, van mijn oude- vrienden, die zijn overleden.
Ik acht mü echter gelukkig dat- ik thans na zeventien jaren, toen ik
Uw land'verliet, veel nieuwe vrienden heb gevonden.

Onze strijd i?-een strijd voor sociale rechtvaardigheid-en daarom kun-
nen noch willen wy in ons Indoneeia Merdeka een eindpunt sden van
onze stryd.

Indonesia Merdeka is voor ons geen eindpunt, maar de voorwaarde van
sociale rechtvaardigheid. Aldus is de strijd voor een vrij Indonesië
slechts een fase in de eindeloze strijd voor menselijkheid.
Ook wy. stryden voor de broederschap van alle volken.

Dit zijn. de twee karaktertrekken van ons nationalisme:
. sociale rechtvaardigheid. en de strijd voor verbroedering der volken.

De kennis die door ons allen wordt vergaard, worde in de eerste plaats
gebruikt voor het geluk van alle mensen.

Een lange strijd hebben wij allen voor dé boeg. Ook onze kinderen en,
kindskinderen zullen die stryd voortzetten.

Ik hoop slechts dat Uw kinderen mat de onze samen zullen vechten,
voor de verbroedering Van alle volken.

Moge het enthousiasme, moge dé geest die in U leeft, vruchten uitdra-
gen buiten Uw vereniging!



tot vriend
Ons secretariaat ontving reeds verschillende brieven met instemming
en dank.
Een Officier van Justitie van het Republikeins Openbaar Ministerie
schrijft:
„Ik ben zeer verrast door dit eerste contact met Uw literatuurdienst,"
„Inderdaad wordt het contact tussen progressief denkenden in Neder-
land en allen in Indonesië dPQr de Nederlandse instanties hier zo niet
verhinderd, in elk geval dar* toch niet bevorderd."
Een arts eindigde in zijn dankbrief voor ontvangen boeken als volgt:
„Als U wat lectuur over hebt, wilt U dan eens denken aan Dr te
Teluk Bajur (Oost Borneo) en Dr te Manokwari (Nieuw GuiAea),
Ik denk dat beide artsen Uw lectuur wel op hoge prijs zullen stellen. Zij
zitten namelijk nogal eenzaam."
De administrateur van een dagblad in Singaradja (Bali) meldt:
„Kami utjapkan terima kasih atas kiriman Tuan." '
(Vriendelijk dank voor de zending).
Indonesië heeft groot gebrek aan studieboeken op vrijwel elk gebied.
Door bemiddeling van de Vereniging Nederland-Indonesië werden on-
geveer een jaar geleden reeds enige kisten met medische boeken ver-
zonden. Het is alles echter a.ls een droppel op een gloeiende steen.
In Indonesië is iedere wetenschap noodlijdend^- or gebrek aan boeken!
„Persoonlijk ben ik geïnteresseerd in de rechtsstructuur van staat en
maatschappij, vooral in haar sociaal-economische ontwikkeling. Daar-
naast in jeugdwerk en in arbeidersproblemen. Dus mocht U mrj hier-
over materiaal kunnen verschaffen, dan ben ik U hiervoor buiten-
gewoon dankbaar."
Zo schrijft weer een van onze Indonesische vrinden.
De Literatuurdienst ontvangt gaarne mee ik^an zulke persoonlijke
wensen uit-Indonesië. Zy doet een beroep qp <Te lezers van dit artikel
in Nederland: „Ga Uw boekenkast eens na!"
Voor dit werk is geld nodig. Tot nu toe werd alles betaald door de af-
deling Den Haag der vereniging.
Het werk breidt zich echter uit. Daarmee stijgen de kosten.
Ook Uw financiële bijdrage is noodzakelijk!
Voor Uw financiële bijdrage, zullen wij U zeer dankbaar zijn. Stort die
a.u.b. op Postgirorekening 238840 onder vermelding:
„Voor de Literatuurdienst" op naam van F. P. J. Wanrooy, Van HaJe-
wijtila.™ 143, Voorburg -r- de penningmeester van de afdeling Den
Haag,
Boeken en tijdschriften -~ U weet he,t: ze,wel wetenschappelijke vak-
literatuur als' algemeen oriënterende werken op alle gebieden, goe.de
belletrie en werken over kunst, het is alles zeer welkom! — wilt U
wel zenden aan

J. J, Maatman
Secr. Literatuurdienst
Karpjllestraat 29
D e n Haag .

Wanneer men de vrijheid voor zichzelf eist, heeft men niet
hst recfa fts«r anderen te ontzeggen,

Benjamin Franklin

Op dezelfde dag dat het eerste nummer verscheen van het nieuwe
orgaan der vereniging „Ne der land- Indonesië", werd te Leiden voor de
375e maal het ontzet dezer stad herdacht. De bevrijding van de Spaanse
tyrannie. Weer werden in de persoon van Burgemeester van der Werff .
de offers herdacht die de burgerij bracht voor haar eigen en voor
anderer vrijheid.

Terecht hebben de Nederlanders een diepe verering voor hun vrijheids-
helden. Maar zij vergeten daarbij weieens dat, wat deze vrijheidshel-
den dreef, geen speciaal Nederlandse deugd is!

De metamorfose van '„Nederlands Indie" tot Indonesië i& niet eenvou-
dig. Voor zeer veel geesten kan zij niet makkelijk worden verweckt
Dit is alleszins begrijpelijk. Bet is een grote stap van belanghebbend
satraap tot belangstellend vriend. Niet ieder kan die zo maar doen.
Daartoe zit men veelal te diep vastgeworteld in tradities en denkge-
woonten van vele geslachten. Voor zulke in het oude. vagtge. wortelden

- is het niet prettig dat zich juist thans een reeds lang gaande zynd
ontwikkelingsproces "sneld voltrekt.

Nochtans: de historische ontwikkeling wacht niet op hen. Panta rei —
alles is in beweging. Nieuwe vormen en verhoudingen worden geboren,
zij eisen aanpassing, ^dschiks of kwaadschiks.
Deze aanpassing eistN^ctders met het talent, door Dr Presser in zijn
„Napoleon" beschreven „om in verwarde problemen de grote lijnen van
het grondstrarnien te onderkennen, een gave om hoofd- en bijzaken
in juiste rangschikking te onderscheiden, het moeiteloos vinden van
de rechte weg tot het hart van de moeilijkheden".

Slechts wanneer de vroegere satraap ernst maakt met de grondstelling x
van Benjamin Franklin kan hij zich ontwikkelen tot de vriend, bereid
tot samenwerking, indien die en waar deze gewenst wordt-

De vereniging Neder land-Indonesië kan door effenjng van de weg tot
toenadering een belangrijke kracht ten goede worden, door wederzijds,
begrip en inzicht te wekken, voor elkanders zorgen., behoeften, voor
elkanders cultuur.

Geen aubordir^atie, ma$? coördinatie, geen adstructief neen, maar een,
constructief nochtans is het enig mogelijke. De Nederlandse volksaard
is vryheidlievend, het Nederlandse volk wil voor de vrijheid strijden,
anderen asylrecht verlenen. Daarom kan de Nederlander op de duur
niet berusten in handelingen in strijd met deze aard. Zelfs niet, wan-
neer het mocht schijnen dat zijn eigenbelang daarbij in het gedrang
zou komen.

W. NIERSTRASZ

Wij vragen Uw aandacht
Aan enkele duizenden adressen zonden wij het eerste nummer van ons
orgaan ter kennismaking. Velen verzekerden zich reeds van toezen-
ding der volgende nummers door zich te abonneren. Anderen namen
zich voor de antwoordkaart „morgen" even in te. vullen, maar zij ver-
gaten het in hun drukke dagelijkse beslommeringen te doen. Daarmee
benadeelden ze. zich zelf ernstig want een geregelde toezending lopen
zij nu mis. Waarde lezer, help Uw buurman of uw vriend aan zijn ver-
zuim herinneren. Gij bewijst er hém een goede dienst mee. En ons,
want gy helpt ons het werk vergemakkelijken. Hoe meer abonné's wrj
krygen, des te beter kan de Vereniging haar taak verdichten.

Vrienden uit alle delen van het land stelden zich reeds beschikbaar
om proefadressen te bewerken. Wij zonden aan hen reeds wervings-
lijsten toe. Hebt U óók tijd en gelegenheid om met deze lijsten te
werken om leden en -abonné's te winnen? Zend ons dan direkt uw
naam en adres op een briefkaart en wij zenden ook u zo'n lijst toe,
waarmee gij op een eenvoudige en doeltreffende wijze de Vereniging
kunt helpen versterken.

De leden van de Vereniging worden er attent op gemaakt, dat in de
contributie een abonnement op ons orgaan NIET is begrepen. Ook zij
dienen zich dus, om van toezending verzekerd te zy'n, te abonneren. De
abonnementsprijs bedraagt voor leden en niet-leden tot l Januari 1950
slechts TACHTIG CENT.

Tientallen nieuwe leden meldden zich reeds aan. Volgt hun voor-
beeld. Voor nieuwe leden bedraagt de contributie voor het resterende
deel van het jaar 1949 slechts EEN

Bij de administratie zijn verkrijgbaar voor colportage losse nummers
a 15 centf
Gij kunt daar ook aanvragen (maximaal 10 ) gratis, exemplaren die
gü bij proefadressen kunt uitzetten om deze daarna te bewerken voor
abonnementen.
En natuurlijk kunt gij bij de administratie eveneens, proef adressen op-
geven, zoals reeds velen vóór u gedaan hebben:
Betalingen op giro 48 44 63 t.n.v. D. Noordewier, Prins Mauritslaap jgo.
De$i H.^ag, Overstroom dit nummer niet Uw dubbeltjes, kwartjes, gul-
dens, rijksdaalders enz.

Eerste verantwoording ontvangen giften
Deze verantwoording omvat de ontvangsten tot en met 29 Augus-
tus 1948.
Alkmaar Ds P P. v. W. 10.—.
Amersfoort Mr Th F. 25.—, Ir P. S- 7.50, Mevr. A. M. D. H. 10.—, B. J. K. 1.50.
Amstelveen J. de K. 1,50.
Amsterdam E, S. 3.—, Dr O. N. 5.—, M. W. v. B. 10.—, Prof. G. M. 5.—, Mej.

M. C. B, 5.—, Prof. J. H. 10 . Prof. Dj. 10.—, P. S. B. 25.—, Mevr.
W. C. B. P.-S 2,50, Dr P. J. M. 2,—, J. H. 2.50, Mr A. J. H. 10.—,
Prof- J. J. F. 5.—, Mevr. A. C. 5.—, R. J. V. 10.—, H. A. S.~

Apeldoorn J. A. de V. E. 5 —.
Arnhem Mej. J. B. 10.—.
Assen J- Sofa. 1.—.
Aiel Ds P. J. P. 5.—.
Bergen P. M. A K. 25.—.
Bussum Mej. A. v., d. H. 1.—, W. C. J. 5.—.
Delft Afd. Ned. Indon. 110
Dordrecht * E. E. M 2.50.
Doorwerth W. M. D. 5.—.
Glimmeit E. J, p. 5.—.
GrUpsïerk D. P a.—.
Hulzen . C. P. 2.50, Sr G 1.—.
Kampen Ds J. W. H. 1.—.
Laren Mevr. A. v, M. 2.50.
Naarden S. G. 10.—.
oldehQltpa.de Ds T. D. B, 5.—-
Ommen Mevr. L. H. W. 5.—,
Oranjewoud Th. S. H. 5.—.
Formerend Afd. Ned. Zndon. 40.—,
Kotterdain M. G. B. 2—, H. B. 10.—, J. G. 1.—, C. R. 2.50. H. J. A. H. G. 2.—,

Ds J. C. J. D. 1.50, A. C. B. 2.50, C. S. 2.50, J. de L. 5.—,
De Steeg D. A v. W. 3.50, G. G- J. H. P. 5.—.
Utrecht H. W. de G. 10.—, W. H. H. 10,—. E. H. S. 5.—, Dr G. Th. K. 5.—.

Wed. M. G. M.-L. 5.—, Pror. M. M. 5.—, Mr A. B. 2.50, A. F. G. H. 3,—.
Velp H. E. 2.50.
Voorschoten G. M. 5.—.
Wasenaar W. Ph. V. 20.—, Ds E. L. N. 2.50.
Zaandam, Afd Ned. Indon. 7.53.

, Znndert H. B. H. 10.—.
Zwolle H- J, R, 5.—.
Den Haag Inzameling werkLersverg. 84.—, A, s. 1.—, G. N. 2,50, Dr p. v, A

10,—, J. E. E. S.—, A. V. 2.50, P, H. v JB. 1.—, L. J. A. v. D. 10.—'
H. J. W. v. D. 1.—, H. W. K. 10.—, A C. W. S.—. J. J. P. C. 2.—, B.
B. v. S. 10.—, P. H. K. 2.50, J. A, 2,50., pr M. S. 25,—, Cr D. H. P.
10,™, W. S. W. BOir-, J. J. C. M. iao, -H P. 1.—, Mevr. W. P-B,
5—, Q. Th. P. 10.—, B. V. i,—i Afd. Ned. Indon. 175,—, H. J. Th. v.
V. 2.—, F. K. 1.90, K C. 2.50, JOsvr. J. B v, D. 15.—, M. P. N., 5 —,
}. J. M, B,™, Ir. C- G. &50. ' ' - •

TOTAAL f 1096,56.
Onze hartelijke dank aan allen die reecis hun bijdragen zonden.
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Onderwerp: Vereniging
"NEDERLAND - INDONESIË.

V e r t r o u w e li j k»

In antwoord op het bovenaangehaalde schrijven,zij be-
treffende de vereniging:"Nederland - Indonesië",medegedeeld,
dat een dezer dagen door de vroegere Ie ".Amsterdam wonende le-
den van deze vereniging,per post werd ontvangen,het hierbij
gevoegde officiële orgaan van de vereniging,zomede,de hierbij
,in afschrift gevoegde circulaire en antwoordkaart.
[ Zo uit deze circulaire kan blijken,is het de bedoeling
de zetel van het landelijke "bestuur te den Haag te vestigen
'en bestaat het voorlopige landelijke bestuur uitrü ' _a
1. A.P.J.vah der Burg,voorzitter,
2. A*Treurniet - Wiersma,secretaresse,
3. D.Noordewier,penningmeester9
Voorzover bekend,zijn al deze personen woonachtig te Den Haag»

Van enige verdere activiteit naar buiten,is tot dusver
te Amsterdam van deze vereniging niets kunnen blijken,terwijl
mede niets werd vernomen omtrent de middelen (financiële )
waardoor de uitgifte van een verenigingsorgaan weer mogelijk
werd.

Wel werd vernomen,dat de secretaris van het vroegere
landelijke bestuur.de bij U bekende .Willen Gerard,KLINKÏÏNHERGr,
geruimen tijd geleden het arohief of een gedeelte van het
archief,heeft overgedragen aan de vroegere voorzitter der ver-
eniging, de eveneens bij U bekende,Prof.Mr.Dr.W.F.WERTHEIM,

De aandacht blijft op deze aangelegenheid gevestigd.Ein-
de.-

Jt \\( • 0. 3.



Vereniging + Den Haag, November 1949
' NB8BRlAM)~INDONESIë ?irono' 4®446' .t.n,v. D.Noordewier
=a=ïiï==:==!$s==:=== ==J=«MI «:•!==>=< =

Secretariaat t ;
Van Zeggelenlaan 354 - Pen Haag
Telefoon 723573

L. S.
Tot nu toe stond U geboekt als lid van de Vereniging
Nederland-Indonesië, hoewel er van-een normaal vereni-
ginsleven zoals het betalen van contributie, het beleg-
gen van vergaderingenj enz» de laatste tijd geen sprake
was. Hopelijk was U wel op de hoogte van de activiteit
van de Vereniging gedurende de Ronde Tafel Conferentie.
In overleg met enige gedelegeerden van de R.T.C, van d©
!Indonesische Republiek, die tevens in Nederland actief
in de Vereniging werkten in de eerste jaren van haar be-
staan, werd besloten de Vereniging Nederland-Indonesië
voorlopig in stand- te houden, zoals ze nu is en in de
toekomst in overleg met onze Indonesische vrienden haar
zo nodig aan te passen aan de nieuwe verhoudingen. In
ieder geval werd besloten er een meer landelijke ver-
eniging van te maken, waarvan de zetel in den Haag is
gevestigd en het onderlinge contact met de leden door
een eenvoudig maandblad zal geschieden. Een algemene
ledenvergadering^moet dan in het begin van 1§50 plaats
vinden,"waar ieder lid van de. Vereniging zijn of haar
stem kan laten horen.
Ons verzoek aan U is, om ons 20 spoedig mogelijk te la-
ten weten, of we U nog als lid beschouwen moeten ja of
neen. De contributie van f. 3j50 met inbegrip van orga-
nisatie-orgaan wordt voorlopig gehandhaafd.
Indien w.ij vóór 10 December niets van U gehoord hebben,
voeren wij U af als lid van de Vereniging.
Namens het voorlopige landelijke bestuurj

A.P.J. van der Burg, voorzitter,
A. Treurniet-Wiersma, secretaresse,
D. Noordewier, penningmeester.



A F S C H R I F T

Naam.

Adres,

Woonplaats
.meldt zich als lid van de
Vereniging Nederland«Indo-
nesi8.

op
,geeft zich als abonne op
het orgaan Nederland-Indo-
nesiS.

. is reeds lid van de Vere-

Heeft f.O,80/,f.100.,f.l,80. ge-
storte? op giro 484463 van D «Noor-
dewier Prins Mauritslaan 120,den
Haag (penningmeester/administra-
teur van het orgaan)

Doorhalen wat NIET van toepas-
sing is.

Kan ongefrankeerd zonder
nadere adresaanduiding
worden verzonden.

ANTWOORDKAART.

1 s-G R A V E N H A G E

Machtiging Nr.484

Afschrift ACHTERZIJDE,

Vereniging NEDERLAND - INDONESIË

L. S,
Bijgaand ontving U ter kennismaking een proefnummer van Nederiand-
Indonesiö,het orgaan van de Vereniging Nederland-Indonesië.
Stemt gij in met het doel der Vereniging ? Beft) Help ons dan Aede
dit doel te bereiken door U als lid aan te melden.
Voor hen,die zich thans aanmelden,bedraagt de contributie toti l
Januari 1950 slechts EEN G-ULDM.
Wij a«aen,dat een extra aanbeveling van ons orgaan bij U overbodig
is,want het blad beveelt zich door zijn inhoud,verzorging en door
de aantrekkelijke abonnementsprijs (80 cent tot l Januari 1950)
meer dan voldoende aan.
Indien U er daarom prijs op stelt de volgende nummers te ontvangen,
vul dan Nu deze antwoordkaart aan de achterzijde in,dan hebt ge U
de toezending verzekerd»
Bewijs uw vrienden een goede dienst en laat hen uw exemplaar lezen,
opdat ook zij zich bij de administratie van verdere toezending kun-
nen verzekeren.
En wonen uw vrienden te ver weg,geef ons dan hun namen en adressen
en wij zenden hun een proefnummer toe.
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking.

De administratie van
NEDERLAND- INDONESIË
Prins Mauritslaan 120 - De Haag»



6647 - 38 - '49. 28 November 1949»

Ife «onrijven No* 73100 van
S oktober 1949*

BI ̂ lagen:drIe»

Onderwerp:Vereniging
"HÏDSRLAND - BÏÜONI53IK,

V e r t r o ,u w e 11 j k»

In antvsoord op het bovenpangeha? 1de schrijven, ai j be-
treffende de veren lglngïttHederland - JndOEjesl»11 , medegedeeld,
dat een dezer dagen door de vroegere ^ftjatsterdsa wonende le-
den van deze Teren Iglng, per post werd ontvangen, het hierbij
gevoegde officiële orgean -fran de verenigin6t3oraédö,de hierbij
in afschrift gevoegde olreulaire on antwoordkaRrt»

Zo uit deze oirci^alre kan blijken, Is het de bedoeling
de zetel Ten het landelijke beatutir te den Hang te vestigen
en bestaat het voorlopige landelijke bestuur uit M: " r -
1. A.P.J.Tsfc der Bur&,TO03?2itter,
g. A. treurniet - ^ieaNwas»|ieoretaresae,
3. D»Noordewier,|Wönln^(iiësterf

befc«ndtï5ijn ÜL deze personen woonachtig te Den Haag.
Yen enige •verder* «ötivltelt nanr buiten, is tot dusver

te Aiaaterdm van deze vereniging nleta kuanen blijken. terwijl
mede niets werd vernomen omtrent de middelen (financiële )
waardoor de uitgifte T»B een verenigingaorgeon weer TK>@Qli$k
werd.

wel werd vernoraentdet de secretaris van het vroegere
laadelijlce bestuur.de bij J beke^4et̂ ill«« Oer8PdfKLI!JKSTBB3Rat
geruisen tijd geleden hei archief of ««a gedeelte van het
archief th«©f t overgedragen aan de vroegere voorzitter der ver-
eni&ingfde eveneens bij U bekaade9Prof«llr*Or*w*F»WBR<!HBZU*

De enndacht blijft op deze cmngel eigenheid gevesti@3»E3n-
de.-

CF O. 3.



Ji A

TEPMIGIÏÏG * Den BaagjSoveraber 1949
N B JD 12 H L A ï! D - I N D O H E 3 IH&» ölrono .'484463
^«MW»„. ----- — ---- , ------------ , --- — t*n»v. D.Hoordewier.

Secreteriast:
Ten Seggeienlafin 354 * Den Haag
telefoon 723573

L.3.
Tot nu toe stond U geboekt als lid van de Vereniging Hederlaiid -
Indones ie thoewel er ven een normaal verenigingsleven zoals het be-
talen van contributie,het beleggen van vergaderingen„enz.de laatst»
tijd geen sprake was.HopeliJk was U wel op de hoogte ven de acti-
viteit van de Tereniging gedurende de Bonde Tafel Conferentie*
In overleg met enige gedelegeerden van d© R*T*C* vaa de Indcweslacb *
Bepubliek^die tevens in Haderlend actief in de Tereniging werkten
IQ de eerste Jaren van ha*>r boa taan fwerd besloten de Teren iglng
Rederl«nd-ïndtoesie voorlopig in stand te houden.zoRls ze nu la en
in de toekomst in overleg met onae Indonesische vrienden haar zo
nodig aan te passen aan de nieuwe verhoudingen.In leder geval werd
besloten er een neer landelijke xxnngtKgx vereniging ven te toakea .
waarvan de zetel in den Haag Is gevestigd en het onderlinge oonteot
aet de leden door een eenvoudig aacmdbled zei geschieden* Ken Alge»
iaën© ledenvergadering moet dan In het begin van 1950 pleet s vinden»
wsar ieder lid ven de Vereniging zijn of heer stem kan laten noren .
Ons verzoek aon 0 i8»oa ons zo spoedig aogelijk te laten wetea,of
we U nog als lid besohouwen raoetan Je of ne«it*Oe contributie van
f* 5|SO met inbegrip van organlaetle-orgeen wordt voorlopig gefilmd»
hepfd*
Indien wij v66r lo December niets van ü gehoord hebben «voeren wij
17 af als lid van de Vereniging.
Haraens het voorlopig landelijke bestuur,

A*P.J«van der ftirg,voor
A • Treurniet-Wier ma , secret aress e,
D-ïfoordewier^penningmeester»



A F S C H H I g.-. J?

Woonplo&ts*..*..............*
„meldt zich als lid ven __
Vereniging Nederland-Indo-
nesië".

op
•geeft alen sis aboané op
het orgaan Bederland-Indo-
nes 18.

, la reeds lid van de Vere-

Heeft f.O,80^tf.100»,f.l,80, ge-
• • - " 484463 van

dewier Prlna Meuritalatm 120,den
leeg {j>ennln«iaeeater/ödalni»tra-

ven het orgaan)

Ï3oor4ialen wat H IET ven
•lag Is*

zonder
nadere

B A Y l H H A G S

Machtiging Nr.484

AtaKïhrlft

O ter k«oxti*M&S8g «MI psoefnaramer van Rederftand-
Indon«sl«fhet OTgenB v«n de TerflQiglng Hedwrland-Indonesië,
Staat gij IQ met het doel der Vereniging ? Mf Help 000 dan *«*«
dit doel te bereiken door U «la lid e&xt te melden.
Voor hen,die zien thsna a^naelden,bedreigt de oontributie totl l
Jonuorl 1950 aiachts JSW GULDM.
w 14 MM rn» do t «e® «actara a»nb«rr«llng ven ons orgeon M J tl orerfeodlg
is,went het blad beveelt zich door zijn inhoiïd.Teraorglng; «n door
de «ontrekkelijïce aborinementaprija (90 cent tot l Januari 1960)
raeer don voldoende «on*
Indien U «r d««rora prija op stelt de rolgende num-wrs te on t vengen,
vol dan HU deze antwoordkaart «aa de eehterzijde in^dac hebt ge 17
de toexeading veraekerd.
Bewijs tav vrienden een goede dienst «a la«t oen uw exemplaar lezen,
opdat ook zij sleli bij 4e edmlniatratle van verdere toezending kua*-
21011 verzekerea»
Sa wonen uw vrienden te ver weg,geef ons dan hun nessen «n adressen
«n wij zenden hun «ea proefnummer toe.
M j voorbaat onze hartelijke dank voer utnr medewerking.

De ödmlniatrotie vtm
HEDSRI^SD- K DOW KS IE
Prins Sfeurit3lfl;(n 120 - De Reeg.
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j Üüu^'TT;

B o T^êO© *—•—««—•^«™ra_^"_'_"i i l

7111 • TZ'6- mm. m

Ik h®fe 4« «er tTw» lötoftlleutl® te k»riefet«Mat -dat ne«r JÉLt goed»
kftjmSct 10 gisfcoïa«*i ltl»r t» r »t.«d® berfta&alaftjl- la ov»r d«

««a bur«6u csrt il» toelcoEiStigB Hog« üOÈsttlaaarls T«£ icdoae-
*a t« v«irBi!r«ltk»ö ov®r €* pelitJ^fe* ori*iit»rijQg vao naar

uit, tn %«£glen perscaieii. Hlerasti ligt 4* ï>«do«llüg ten fproad*
•8 lag cm aov»*l «erfelijk nal«t--|>po^i*«s.»i»v«*' p»ra<M»tö «i t 4* ?<»T«alea*
Staten van inAonerslv te miT<»a* Er «ou aasielS J>r »en aek«r^ vr«*s b«ateaa
- waarop e«e eerder oo t vang® R med«d*llö£ ook r eed a duid4» - dat aa do

lfilt«it flai«t-ï>rcj®r»*sl©v«'* p«naoft»n In
zouden ktta&*n krijgen.

4»

it. i ai a tor
s inlater

t * 'tt-O B A f . B K H A O B



YEHTROÜWSLIJK

Verbinding: Ho. 12 28 November

Doss.13/114
Onderwerp: Stichting bureau H.V. R.1.3.

"29NOV. 1949

Datum ontvangst bericht: ^~ ,•
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan:
kedewerkende instanties:

Ondernomen actie:

Van één persoon, die als goed geïnformeerd kan worden

beschouwd, werd het volgende vernomen:

Van Republikeinse zijde zijn hier te lande voorberei-

dende besprekingen gevoerd over de stichting van een bureau,

hetwelk de Hoge Vertegenwoordiger van d e Verenigde Staten

in Indonesië, na diens aankomst in Nederland zal adviseren

lover de politieke oriëntering van de naar Indonesië uit te

zenden personen.

Van Republikeinse zijde is men namelijk bevreesd, dat

"niet progressieve" personen na de overdracht van de souve-

reiniteit invloedrijke l'uncties in Indonesië zulxen krijgen.

Dezerzijds wordt verzocht naar aanlfi iding van dit be-

richt geen actie te ondernemen, daar de besprekingen in geer

kleine kring hebben plaats gehad* (einde)

C '



UITGEBREIDER KEI .-U3 V.'iN HET OKDEIHOUD, HETWELK
OP 5 OCTOBER 1949 HAD MET ENKEL!, Vf ORMFSTA.ATTDE LEDEN
VAN DE VEREEN. NED.-IKDĈ ŜIE, TEN HUIZE VAN
A.P.J. v.d. BURG, ARTS, GEESTBRUO>/i!EG 66, RIJSWIJK.

Palar begon dit gesprek, door het doel van zija reis naar

Nederland te vertellen. In korte trekken kwam dit doel hierop neer, dat

de Republikeinse delegatie geen verdere concessies aan de Nederlanders

moet«« doen. Hij had voor zijn vertrek een onderhoud gehad met Acheson,

zo vertelde hij. Deze was van mening, dat Europa niet meer het belang-

rijkste object was voor Rusland. Azië werd van groter betekenis geacht.

De overwinning van de communisten in China had in Amerikaanse regerings-

kringen ontsteltenis verwekt. Volgens Acheson waren de communisten'in

Indonesië potentieel sterk te noemen, maar door het gemis aan bekwame

leiders zag laatstgenoemde het gevaar niet zeer groot. Acheson vertrouwt

op Hatta en Nehroe.in de strijd tegen het communisme. Amerika is zelfs

bereid, volgens Palar, om een socialistische politiek toe te laten, indien

deze politiek het communisme zou kunnen voorkomen. Palar heeft een grote

goodwill bij de Amerikanen. Van Kleffens daarentegen trad dikwijls zeer

ontactisch en onjuist op en hierdoor had Palar geen moeilijk spel.

Van Rooyen vindt hij een moeilijker tegenstander.

De toestand in Indonesië vond Palar voor de Republiek zeer

gunstig. De T.E.I. is nog niet zo sterk, dat zij de Ned. troepen kan

verdrijven, maar zij voeren momenteel met succes een zogenaamde omsinge-

lings tactiek.



De Republikeinen zijn in het bezit van vele wapenen, die van alle

kanten Indonesië binnenkomen. In de Negara's wordt een sterke Republikeinse

activiteit gevoerd. Veel Negara ambtenaren zijn in dienst van de Republiek.

De Republiek is van plan tot geleidelijke likwidering vaa de Negara's te

komen. De bevolking is niet afkerig van de Republiek. Het terrein van

activiteit van de Republikeinen is de Pass oendan en Oost Java.

* Palar heeft hierover een lang gesprek gehad met Wongsonegor^i Op het gebied

van het militair-burgerlijk bestuursapparaat moet de Republiek "het been

stijf houden". Hierin wordt zij gesteund door Amerika, want Amerika heeft

er belang bij om XX een zo groot mogelijk gebied onder Republikeinse controle

te laften, aldus Palar.

In de U.N.C, kon Amerika niet geheel en al zijn zin doorzetten,

Zij moest rekening houden met andere koloniale mogendheden zoals Engeland

en Frankrijk. Palar gelooft, dat een unie hoogstens 2 jaar zal duren.

ledere overeenkomst m«t Nederland wordt als een vod je papier beschouwd.

s' Indonesië heeft geen enkele morele verplichting meer tegenover Nederland

na 2 politionele acties.

TAAK VAN DE TTKRBBN.

._ —— . t. t Kf Ir*,*^ *fPalar zi*t/flat de Vere/n^Ied^XCndonesie veel belangrijker kam

zijn dan als agitatie of propaganda instrument. Te zijner tijd moet^de

vereniging Ned.-Indonesië de Nederlanders, die naar Indonesië wensen te

l komen, aan een onderzoek onderwerpen en de Republiek van voorlichting

Jdienen of deze Nederlanders geen gevaar opleveren voor. de Republiek.



UITTREKSEL

Voor OD 23.6.

(ORGANISATIE)

Origineel in QD 620. —...tA^Af..*. Naam

Volgnr. Ag.nr Aard van het stuk .c.QUrantenb@riCht,

Afz. ..B--7.I.I-I- Datum ...2.i..,.i.i.,.4.9

Nieuwe Gourant 15 December 194,9*
RECEPTIE OP DE RUaaiSOHE AMBASSADE. ;

G-ist eravond hielden de Sowjet-Russische zaakgelas-
tigde en Mevr. Vetrova in het ambassadegebouw aan de
Andries Biokerweg een receptie ter ere van het bezoek
aan Nederland van een Sowjet-delegatie, afgevaardigd dóór
de Academie van Wetenschappen uit de Oekrainse Republiek.
Bij deze ontvangst zeide de dichter Stjipatson te hopen,
dat het bezoek van zijn delegatie ertoe aou bijdragen,
dat niet alleen de wetenschappen en de kunsten van Neder-
land en Rusland nader tot elkaar kwamen, maar ook de bei-
de volkeren zelf. Daarna droeg hij enkele van zijn ge-
dichten voor, o.a. één gewijd aan Stalins 70ste verjaar-
dag. Ook een gedicht van THEUIT DE VRIES, gewijd aan Stalin
werd voorgedragen. De receptie, die zeer druk bezocht was,
werd o.m. bijgewoond door leden van de Ver.ttlïederland-
USSR" en van de Yer,'*HederlandTlndonesieM.

Uitgetrokken door ...££ ' Afd./Sectie ..ACB»4b Datum

Op aanwijzing van rg...y.-[;r_:[

5074 - '48



**"

DE R.T.C.
Even voor het ter perse gaan van'dit nummer
hadden wij. gelegenheid de voqrzitter vap ^
Vereniin l^^^anInflönesië^. te inter-.,
peleren over de 20 juist beëindigde Ronde Tafel
Conferentie; het interesseerde ons te weten hoe
men in die kringen de uiteindelijke resultaten i
van de Conferentie zou beoordelen: . . ;

„Afgezien van Nieuw-Guinea", deelde ons Ör_
v^d^Bura mede, „zijn wij .over de' resultaPé"B',"'
USalsrcuevoorlïggen, tevreden, in 't bijzonder1

/omdat daarin is uitgestippeld de terugtrekking
| van alle Nederlandse troepen — inclusief de
Jl marine — uit Indonesië. Wij zijn echter zeer be-
jlzorgd over de uitvoering van een en ander, met
i i name zijn wij bevreesd, dat het Nederlandse

(apparaat in Batavia het nodige zal doen om roet ;
in het eten te gooien; de Nederlandse regering

. zal een zeer streng toezicht in deze moeten uit-
j oefenen, omdat daar de toekomstige,.samenw€t-,
[ king van zalafhaii<gen. De> nieuwe iQdonèsisclïe
| regering van de'R.LS. wacht een zware™ taaltV

waarbij wij, er- -tegen willen waarschuwen, diait
men niet alles wat gedaan wordt, volgens de
Westerse maatstaven moet beoordelen,
Wat NieuW'Guinea betreft, hadden wij ook i
hier volledige overdracht van de soüvereiniteit
willen zien; volledige overdracht van soüverei-
niteit wil zeggen overdracht van de souvereirii- '
teit over hef volledige gebied van het voorma-j
lige Ned. Indië, dus inbegrepen Nieuw-Güinea.
Het voortbestaan van de huidige toestand kan
een br<^n van moeilijkheden opleveren, vooral
ook omdat niemand op dit ogenblik .kan zeggen
of de naar Nederland gezonden Irianen werke--
lijk de gevoelens van althans een meerderheid
der bevolking vertolken. Wij zijn, gezien de
ervaring, geneigd om dqor -het Binnenlands
Bestuur uitgezonden. alg^P^4%de:nv_jpéfe enig.
wantrouwen te beschouwen.,. - .....' ' ,1. ._'^\j zouden, gewild hebben, desnoods? 'admini-

stratieve overdracht en binnen een;jaar, onder
de bevolking een stemming te organiseren on?
der de auspiciën van de U.N.C.I, , . :
De deskundigen in onze Vereniging zijn het er
alle over eens dat uitzending van Indo-Euro-
peanen naar Nièuw-Guinea een grote misluk-
king zou worden, zowel voor Indonesië zelf, als
voor de Indo- Europeanen en voor de 'Irianen.;
Ze zouden Indonesië het beste kunnen , dienen
door op. hun plaats te blijven waar ze zijn."
Aldus enkele beschouwingen . van deskundige.

l zijde die wij meenden onze lezers, hoe beknopt-
look, alvast niet te mogen onthouden. lfBHif».,...



* 9 NOT.'1949-
RAPPORT VAN B.VIII.
No.:
Betr.: Orgaan van de Ver.

"Nederland-Indonesië"

Uit goede bron is het navolgende vernomen:
In verband met dé bespreking Hatta-Vlam-redactle voor het

•>sj vertrek van Hatta naar Indonesië, werd de reorganisatie van het
orgaan van de Vereniging "Nederland-Indonesië" besproken. Dit
blad zal min of meer moeten wijken voor de Vlam-plannen, d.w.2.
geringer in oplage en geen colportage.

De secretaris van Hatta is tegen opheffing van het orgaan,
want 20 2egt hij:
&.. Indien het Vlam-plan mislukt, dan beschikken wij nog over
~~ dit orgaan.
t>. Er 2al in de toekomst waarschijnlijk meer geld door de T?epu-
~~ bliek ter beschikking worden gesteld.en kan het blad Ned,-

Indonesië als een cultureel orgaan dienen.

Verzoeke te agenderen en terug aan B.VIII.

B.VIII. 28-11-1949.



RAPPORT VAN B .VIII.
ïïöTl
Betr.: Vereniging Neder land-

Indones ie

*

\

i
"*|
f

Op 24 October 1949 vond een bespreking plaefts, waarbij
E.Ü.PÜPBLIA. WONOKLTO. LXJ KWEB BSNG en W.G.F. van/ OOSTEN (Bestuurs-l
ambtenaren Oost-Indénesie) aanwezig waren. !

In hoofdzaak werd de stijgende belangstelling voor het com-
munisme in Indonesië besproken en de propaganda^ die door de com-
munisten in Indonesië op grote schaal wordt gevoerd.

Wonohito en Lu Kwee Béng toonden zich geen absolute tegen-
standers van het communisme. Béng verklaarde "Liever een goed
systeem onder Mao dan corruptie onder Tsjang".

Nederlandse idealisten en progressieve figuren, die anti-
communistisch zijn, moeten naar Indonesië gaan teneinde de poli-
tiek van de T?,1.3. te steunen en eventueel van achter de schermen
te leiden. De Vereniging "Nederland-Indonesie" moest voor uitzen-
ding van dergelijke personen zorg dragen.

Op 29 October 1949 had een bijeenkomst plaats van de Ver.
"Ned.-Indonesië" in Pomona. Besloten is, dat de vereniging zal
worden "vermomd" als een culturele organisatie, zoals de Vereni-
ging "Ned. -Jrankr i jk". ....,.*

Verzoeke te agenderen en terug aan B.VIII.

B.VIII. 28-11-1949.



OVERZEESE GEBIEDSDSLIH

26-11-1949

4825 11-5-1949

182 5-5-1949

SORB^R

Jan Hendrik Christiaan

5-11-19M13 te Tegal

BKRDA , Anna Paulownalaan 11

Zie bijgaand afschrift politierapport.



B/2 no 628'49 div.

Betreft: J.H. Ghr. Sorber, gewoond hebbende
Lessinglaan 24 te Utrecht.

f

I-i

Antwoord op:
Verzoek Dis 4852?dd 15-6-49

OP KAART

Zijn personalia luiden:
JAN HENDBIK CHBISTIAAN SOBBEB, geboren te Tegal (Ind.) 5-11-13,
van beroep ingenieur, gehuwd met Catharina Estrella Agatha van
Vliet, geboren te 's Gravenhage 27-1-15, gewoond hebbenxle
Lessinglaan 24 te Utrecht en op 23-4-48 afgeschreven naar Breda,
Anna Paulownalaan 11.
Sorber behoort tot het N.H. kerkgenootschap en had bij zijn ver-
trek uit Utrecht drie kinderen, waarvan de jongste 3 en de oud-
ste 9 jaar oud was.
Hij werd bij de oprichting van de afdeling Utrecht van de Ver-
eniging "Nederland-Indonesië" in 1946 gekozen als secretaris
van die afdeling en was voorts in 1947 aanwezig bij een lezing,
gehouden door de afd. Zeist-Driebergen van die vereniging. In
1947 zou hij het penningmeesterschap van die afdeling Utrecht
hebben vervuld. Hij was tevens geabonneerd op "De Vrije Katheder?
Sorber is Nederlander volgens art. 1a van de Wet van 1892. In
politiek en crimineel opzicht is verder niets van hem bekend
geworden.
Zijn naam, of die van zijn medegezinsleden komen, in verband
met tegen hen gewezen vonnissen, niet voor in de politieadmini-
stratie te Utrecht; ook op andere wijze is te zijnen nadele
niets bekend geworden.

11 November f949.



4052 3.5 1949

B* H«»r Hoofdooinmlsaarls van
Politl»

t*
g t S B g H $>

SORBER
g«b.i
won* t

Jari, H«mirik,
13 t» T«gal

, Anna ranïownalaan 11

psraooa waa voor 1943 wooöAohtig In d*
ÏÏtr«clit.



15 Jtiai 1949

4858 11-5-1949

182 5-5-1949

SORBBH

5̂ 11-1913 te

HBEDA *Anna Pataownalaan 11

bijgaand afeohrlft politierapport

a



Betreftt Jan Hendrik Christiaan SORBER,

geb. te Tegal, 5 November 1913»

wonende te Breda» Anna Paulownalaan 11.

Antwoord op verzoek Dis. no.4852, d.d. 12 tóei 1949.
j _^&>

Op l Februari 1948 is J.H.Chr* SQRBER als ingenieur in dienst gekomen

bij de Internationaal Gewapende Betonbouw N.V» te Breda. Hij heeft aldaar een

salaris van F.7200.- per jaar.

Voorheen was hij als ingenieur in dienst bij de Nederlandse Spoorwegen

te Utrecht.

Hij genoot zijn opleiding als ingenieur op de Technische Hogeschool te Delft.

Op 16 November 1939 is hij te Amsterdam gehuwd met Catharina E stel la Agatha van

VLIET, geboren te 's-Gravenbage, 2? Januari 1915*

Uit dit huwelijk zijn tot op heden drie kinderen geboren.

Op 23 April3L948 vestigde hij zich met zijn gezin te Breda, komende van Utrecht <

Hij is Ned. Hervormd.

Hoe hij politiek georiënteerd ia, is hier niet bekend.

Op politiek en crimineel gebied is alhier niets nadelige omtrent hem en zijn

echtgenote bekend.

10 Juni 1949»
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Perspectieven.
In deze tijd, overbelast met onzekerheden, mogelijkheden en onmogelijkheden, is het spel der perspectieven zeer
aantrekkelijk. Het is het seizoen voor de hardnekkige perspectivisten. Zij kunnen op het politieke wereldvoetbalveld
in het eentje achter ongeveer alle landen aandribbelen, er daverend mee schieten zonder kans op een strafschop.
Ook Indonesië komt dan' teruzeerste in aanmerking: de status binnen het herboren Verre Oosten, de verhouding tot
de Verenigde Staten, Sowjjjjpjnie, Nieuw-China, Nieuw-Japan. Zo te zeggen, een loterij zonder nieten.
Wij kiezen een bescheiden en gewild perspectiefje: de nieuwe verhoudingen Nederland-Indonesië. De houding schijnt
reeds min of meer bepaald; toch is ze nog geenszins duidelijk. Zeer onlangs hoorden we van een Indonesische spre-
ker de opmerking — in antwoord op een vraag met betrekking tot „lichte" of „zware" Unie — dat zowel een „lichte"
als een „zware" hem vrij koud lieten. Niet de wettelijke vorm ging hem in de eerste plaats ter harte, maar de levende
inhoud; niet de^ schriftuur, maar de daad. Dat was een kernachtige en nuchtere uitspraak; toch moet ze uiteraard
met een korrel gout worden aanvaard. De staatsrechtelijke structuur is geenszins zonder betekenis; er werd en wordt
dan ook door beide .partijen lang en hard om gevochten. Maar de rijke waarheid in deze opmerking is, dat ook de
schoonste schriftuur weinig hogere dan papieren waarde behoudt, als ze niet strikt, waarlijk en waarachtig de wet-
telijke sanctie geeft op de nieuwe werkelijkheid. Niet op gewijzigde, strelende benamingen komt het aan, niet op
broze formules, niet op fijn bedachte termen vol interpretatie-kansen. De nieuwe wetten of verdragen kunnen op
de fundamentele punten kort zijn en de uitleg tarten, als ze maar leven uit een „change of heart".
Nederland veïMaarde zich bereid, zijn souvereiniteit op korte termijn met-de-daad aan Indonesië over te dragen;
maar dan kan bij de vestigiï^ van een samengang tussen beide vrije landen ter behartiging van gemeenschappelijke
belangen op dïS*Indonesische souvereiniteit geen enkele reductie meer worden toegepast. De „Unie" kan daarom
geen ander karakter drVgen dan van een al dan niet in gala-uniform gestoken verdrag.
Wordt dan een verdrag inderdaad de grondslag voor een samenwerking van gelijk-souvereine landen, dan zal toch
inhoud én uitvoering eveneens zó moeten zijn, dat de wetsletter al'dadelijk door eenvoud en oprechtheid zoveel
doenlijk aan interpretatiedrift worden onttrokken. Alles, alles komt aan op eindelijk wederzijds vertrouwen, of
juister, op uitbranding van het vernietigende wantrouwen, dat in het bijzonder de beide politionele acties, door de
republikeinen terecht als oorlog en herovering beschouwd, als het ware hebben ingespoten.
Wordt dat door Nederland begrepen en aanvaard, dan lichten er blijder perspectieven. Het Indonesische volk is
redelijk. Drie eeuwen en langer heeft Nederland dat ervaren en genoten. Maar ook heeft het kunnen beleven, hoe
datzelfde volk, tot wanhoop gebracht, onverzoenlijk kan zijn en hard. Zo staat het — het werd al meer gezegd •—
ook met redelijke individuen: ge kunt over ze lopen, maar wordt er teveel gevergd, neem dan gerust de messen van
tafel. Die goede lieden worden dan gevaarlijk.

*•*.
Natuurlijk zijn er in ons land, die nog steeds blind zijn voor de nieuwe werkelijkheid. Hun luidruchtigheid gaat
echter met-^e-dag hoger boven hun invloed uit. Ernstiger staat het met „Batavia", de in denken en streven nog
altijd koloniale gemeenschap. Wij begrijpen haar wel. Onttroond werd zij uit een oude en grote macht; vernederd
werd ze door de vernederden; haar vooruitzichten gingen verloren; haar winsten staan bedreigd. „Batavia" is in z.g.
normale tijden* al in Bijgeloof aan eigen voortreffelijkheid uit het geestelijk evenwicht gestoten, door macht bedor-
ven, door innerlijke vrees aan onredelijkheid verslaafd — dat „Batavia" heeft op de gang van zaken in Nederland
én in Indonesië een naar onze overtuiging lands-schadelijke invloed weten te.handhaven. Die houding moge zielkun-
dig zijn te verklaren, gezonder en hoger belang dwingen tot beslissender afweer.
Den Haag heeft reeds vié,él te lang hiervoor teruggedeinsd. Er schijnt daarginds nu enige kalmte te worden in acht
genomen, maar „waakzaamheid blijft geboden".

Indien nu inderdaad een zakelijke staatkunde der onvermijdelijkheid zou worden gevolgd — strikt en helder — welke
perspectieven zouden er zich dan voor Nederland openen? Alleen goede. Natuurlijk is het uit met de voze koloniale
glorie en wie deze historische gang van zaken ongepast mochten vinden, zouden zich met even grote dwaasheid
kunnen beklagen over de onvermijdelijkheid, dat ijs koud" is.
Men zou ook blijde berusting mogen verwachten in het einde van een heerschappij, welke geweld en vernedering
van de zwakste tot levensvoorwaarde had, die — met welk pathos men ook het tegengestelde zou willen beweren —
aan de sterkste morele schade bracht, bij de zwakste het geloof in de eigen, waarlijk niet geringe waarde verstikte.
Maar slaagt men er geleidelijk in, de afstand van de koloniale heerschappij te aanvaarden, dan blijven voor Neder-
land de vooruitzichten gunstig en gezond. Is de koloniale verhouding eenmaal inderdaad opgebrand en voltrekt zich
de scheiding in verdrag en verzoening, wel, dan zal de Indonesiër, het volk der redelijkheid, de Nederlanders zijner
keuze gaarne en in groten getale aantrekken. Dan zal de Nederlandse energie en veelzijdige bruikbaarheid daar gretig
worden genoten en goed betaald.
Het welaandoende verschil.met vroeger zal zijn, dat voortaan het westers goede niet langer zal worden aanvaard in
bitterheid, het, niet meer zal zijn gericht op duurzaamheid van vreemde heerschappij, op neerhouding van het zo
intelligente landskind, maar de Indonesiër zal ons tegemoet treden als vrij man van een vrij land. Hij zal de Neder-
lander zijn goede winst gunnen en zijn goed loon, maar in een Indonesië met eigen macht. Een wellicht iets mager-
der, maar normaler Nederland — een gelukkig iets dikker en bevrijd Indonesië.
Wat is de oplossing toch eigenlijk eenvoudig, voordelig en waarom maakt men zich die zo moeilijk. Trouwens, elke
andere oplossing voert naar een nieuw en dieper moeras. j ™



De Vereniging

in deze tijd,

Van de oprichting van de Vereniging „Nederland-Indonesië" af
tot heden toe werden de personen, die als lid tot deze organisatie
toetraden, gedreven door hun vurige wens naar vriendschap
tussen Nederland en Indonesië en naar hartelijke samenwerking
tussen de bewoners van deze landen.
Dientengevolge kwamen de leden van de Vereniging uit ver-
schillende milieu's en stamden zij uit verschillende politieke
groeperingen. Er waren mensen onder, die vóór de oorlog het
staatkundige principe „Indië los van Holland" huldigden, an-
deren achtten een samenwerking van de beide landen in één
staatsverband het meest wenselijk.
Hoewel de Vereniging dus onmogelijk tot een bepaalde politieke
partij of stroming kon worden gerekend^ heeft zij toch in de
loop der jaren een zeer bepaald stempel gekregen. Want binnen
de vereniging kwam men al meer en meer tot de overtuiging,
dat in de toekomst vriendschap tussen Indonesië en Nederland
alleen nog mogelrjk kon zijn, indien eerst alle koloniale resten
zouden zijn opgeruimd en wanneer de nationale idealen van de N

Indonesiërs van vrijheid en onafhankelijkheid zouden zijn
vervuld.
Er waren in onze vereniging, die van het begin af op dit stand-
punt stonden, anderen hebben dit inzicht vroeger of later ver-
worven.
De gesprekken, de artikelen die men las, het contact dat leden
van de Vereniging in Indonesië hadden met nationalisten binnen
en buiten de republiek, gaven ons de overtuiging dat de strijd
van de Indonesiërs een rechtvaardige zaak was, waard om door
Nederland te. worden gesteund.
Wij achtten het onze plicht als Nederlanders de zaak der vrij-
heid te helpen bevorderen om de vrijheid zelve als ook om de
werkeüjke vriendschap tussen Indonesië en Nederland mogelijk
te maken. Zo kwamen wij te staan achter de idee van de Repu-
bliek Indonesia, die naar ons oordeel en naar onze ervaringen
de aspiraties belichaamde van de overgrote meerderheid van de
Indonesische bevolking. Onze verdediging van de republikeinse
zaak wekte vaak verontwaardiging van landgenoten, die onze
inzichten niet deelden. Ook binnen de Vereniging waren er wel
spanningen, omdat er ook leden waren, die nog dachten Indo-
nesië een bepaalde zienswijze of politiek systeem dwingend te
moeten opleggen. Zo verloor de Vereniging leden aan de „rech-
terzijde", terwijl kortgeleden aan de linkervleugel en bloc die
leden uittraden, die meenden de huidige regering van de Repu-
bliek Indonesia niet te moeten erkennen en die Indonesië alleen
volgens hun eigen politieke inzichten geregeerd Wensten te zien.
Het leidende beginsel van de vereniging, door alle leden onder-
schreven, is, dat Indonesië vrij moet zyn, zijn eigen regering te
kiezen, zijn eigen zaken te regelen en zelve te bepalen welke de
staatkundige verhouding zal zijn met Nederland. Besluiten zij
tot het leggen van een band met Nederland in enigerlei vorm
ter bevordering van de vriendschap en samenwerking, dan zul-
len wij dit van harte toejuichen, mits deze band berust op een
werkelijk vrijwillige aanvaarding.
Het verheugt ons, dat de beginselen van de Vereniging Neder-
land-Indonesië thans langzamerhand gemeengoed worden van
brede lagen van het Nederlandse volk. Wanneer straks de EOU-
vereiniteit aan Indonesië wordt overgedragen, dan pas zijn de
voorwaarden voor vrijwillige en vriendschappelijke samenwer-
king vervuld. Deze samenwerking met alle kracht te helpen
bevorderen blijft het doel van onze Vereniging, die dan na een
periode van strijd meer synthetisch kan gaan werken. Wij hopen,
dat wij by ons werken voor de vriendschap tussen Indonesië en
Nederland in toenemende mate mogen rekenen op de medewer-
king van steeds meer Nederlanders en Indonesiërs, die een har-
telijke samenwerking in vrijheid tussen onze beide volken voor-
staan.

A. P. J. VAN DER BURG, voorzitter.
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BEGROETINGSBIJEENKOMST.

Aangeboden door de Vereniging Nederland-Indonesië
aan de Indonesische delegaties
op Zaterdag 10 September te Den Haag. •

Wü laten hier de verkorte tekst van 'drie der redevoeringen welke op
deze bijeenkomst werden uitgesproken, volgen.

J. E.

Het roer is om I
Het doet me goed, hier thans tot U het woord te mogen richten. Ik zie
onder U veel bekende gezichten. Met enkelen van U heb ik reeds een
blij weerzien gevierd. Oude persoonlijke banden bleken niet versleten
te zijn. Maar toch zag ik thans in U nieuwe mannen voor mij.
Hoe aangenaam onze verhouding in het verleden in Indonesië ook was,
deze verhouding kenmerkte zich vroeger maar al te dikwijls door een
zeker surplus aan beleefdheid Uwerzijds; van die beleefdheid die zulk
een waardevol kenmerk is van uw volkskarakter, maar die in haar
surplus helaas het kenmerk was van de koloniale verhoudingen.

Thans echter ontmoeten wij elkander in de nieuwe verhoudingen in
vrijheid als vrienden zonder enige belemmering.

Het roer is om!

Uw overdaad aan hoffelijkheid werd door de koloniale Nederlanders in
gevaarlyk zelfbedrog genoten en gewaardeerd als serviliteit.
Haar uitwerking was voor die Nederlanders in hun overmacht een ver-
doving. Voor U was zij een verlammende factor.

Uw voorgangers hebben dit begrepen. Zij verstonden de vernederende
gevoelens die staken achter dé neerbuigende waardering der Neder-
landers voor uw nationale kleding. Daarom kleedden zy zich Europees.
Vooral hebben zij U tegenspraak geleerd: een vrije uiting van uw.

. mening jp*td_aan van de verkeerd begrepen hoffelijkheid die zich niet
verdroeg met tëgehspïïrak.

Wanneer wij normale hoffelijkheid een indexcijfer van 100 toekennen,
dan moest Uw hoffelijkheid van eertijds met minstens 200 worden ge-
waardeerd. Breng die thans terug tot, laat mij zeggen, 110.
Dan bent U nog altijd boven pari en U kunt zaken doen!

Wat mij thans zo bovenal in U trof, is Uw vergroot nationaal zelfbe-
wustzijn en Uw zekerheid.
Uw hoogbegaafde delegatievoorzitter heeft het bij de opening der
Ronde Tafelconferentie zo duidelijk gezegd: Uw volk is reeds vrij,, het
voelt zich souverein. Wat door U zal worden gegeven of worden ge-
nomen, het zal door U worden gegeven of genomen in Souvereiniteit!
Dit is de grote inzet van Uw revolutie.
Ik weet piet of ik te blijmoedig ben ten aanzien yan'de gevoelens van
al die Nederlanders die zich steeds met zoveel kracht tegen Uw zelf-
bevryding hebben verzet, maar ik verzeker U: zij kiezen wel eieren
voor hun geld!

Een herinnering dringt zich aan mij op.
In November 1918 was ik aan boord op de terugreis van Indonesië naar
Nederland. De radio; bracht ons het bericht van de zogenaajtide Troel-
stra-revolutie. Dat betekende voor velen aanvankelijk het einde der
dingen! Maar toen men de eerste schrik te boven was gekomen, volgde
gelatenheid. Een planter merkte op: „Hrfl, vroeger hadden wij tenslotte
ook een republiek." Oranje lag reeds by hem overboord.
Een dokter troostte zich met de gedachte dat er in een socialistische
maatschappij tenslotte ook wel dokters nodig zouden zijn. En een koop-
vaardij kapitein meende dat hij best tot de arbeiders zou kunnen zeggen,
daT'h'ij tóch brj hen behoorde, daar hij tenslotte toch'ooit maar-een
arbeider was!

Een zelfde ontwikkeling in de geesten merken wij ook thans.
Tot voor kort maakte het woord Indonesië alleen maar rode koppen.
Indonesiër, als we dat maar wilden uitbreiden tot de bewoners van. alle
eilanden van de Indische Oceaan: dat ging nog. Maar Indonesië! Dat
was een gevaarlijk politiek begrip.
Natuurlijk hadden zij, die aldus spraken, van hun standpunt uit gelijk.
Indonesië betekende vroeger een program, een politiek program.
Toen in 1922 in de Volksraad de grondwetsherziening aan de orde
kwam, stelde La Chapelle voor het woord Indonesië in de grondwet op
te nemen. De alom geachte s'Jacob repliceerde: „Indonesië, een goeie
naam voor een sigar^nmerk!"

Thans zien wij dat sigarenmerk als kenmerk van de nieuwe geest in
de 'Nederlandse- grondwet! *
Het woord Indonesië wordt dooi* verschillende groepen op verschillende
wijzen gebruikt. Door een eerste groep zo makkelijk, alsof het hun
reeds in de wieg werd voorgezongen. Een tweede groep slikt het nog
als een bittere medicijn, terwijl een derde groep nog steeds politiek
dienst weigert.

Welk ,een prachtig voorbeeld van de omzetting der geesten, beter gezegd
van het omzetten van geld in eieren, gaf niet kortelings onze diplomaat
van Kleffens.
Indertijd, in de Veiligheidsraad, bestond de Republiek voor hem geheel
of hoofdzakelijk uit rovers en moordenaars^ die niets vertegenwoordig-
den als zichzelf.
En nu, een goede week geleden, hield de zelfde heer van Kleffens een
radio-toespraak. Hij betreurde het — er lag bijna verdriet in. zij n stem,
toen hij het uitsprak *— dat er nog velen zijn die niet kunnen begrijpen
dat het oude nooit terugkeert, dat wij de loop der geschiedenis niet
naar eigen voorkeur op bestelling geleverd kunnen krijgen, dat wij de
Indonesiërs in een nieuwe geest moeten tegemoet treden.

Belangrijk is deze veranderde houding van de heer van Kleffens, omdat
zij zo duidelijk weergeeft, wat zich in de boezem der Nederlandse re-
gering heeft gewijzigd.
Tot de zevende Mei ontbrak bij de Nederlandse regering nag volkomen
het begrip voor de historische betekenis van de ontwikkeling.
Maar ook de regering gaat eieren kiezen voor haar geld. Ik vraag mij
slechts af, hoeveel eieren dit zal opleveren.

Als sociaal democraat vraag ik mij af, wat er in één vrij Indonesië van
het socialisme zal worden. Met vreugde stel ik vast dat in de regering
socialisten aanwezig zijn. Maar zolang de nationale ontwikkeling zich
nog niet heeft voltrokken, beweegt pok de sociale ontwikkeling zich
nog niet in vrije banen. Wanneer de nationale onderdrukking echter te
boven zal zijn gekomen dan zullen duizenden en nog eens duizenden
Uw eigen vrijheid en Uw eigen socialisme tot ontwikkeling brengen!

Het kost mü moeite, hier niets over de Ronde Tafelconferentie te zeg-
gen. De drift naar het geven van goede raad aan Indonesiërs zit velen
van ons nog in het bloed. Ook ik ben in dit opzicht nog niét geëman-
cipeerd.
Gij hebt echter reeds ten volle getoond, groot staatsmansschap te be-
zitten.,Gij behoort tot een intelligent en redel^jjc, een te redelijk en een
maximaal bruikbaar volk.
Mag ik U dan toch zeer beknopt mijn raad geven:
U zult U niet moeten laten inpassen, wel willen aanpassen, maar in
permanentie oppassen!

Naar een voorlopige peiling geloof ik aan Uw goede kansen.
Gij hebt in Uw strijd een niet te onderschatten stuwing van buiten
genoten, van sommigen uit idealisme, van anderen uit welbegrepen
eigenbelang. Maar niets ware bereikt zonder Uw onverwoestbaar idea-
lisme en Uw beleid.

Moge -Uw zuivere zaak volledig gewonnen worden!

Keert terug naar Uw volk in verdrag en in vriendschap met het nieuwe
Nederland!

T>s J, J, Bnskes:

Gerechtigheid verhoogt een volk
Toen de uitnodiging tot mij kwam op deze begroetingsbijeenkomst te
spreken, voelde ik aanvankelijk vreugde en dankbaarheid. Hiertoe is
reden te over, nu tot werkelijkheid is geworden wat lange tijd niet
meer mogelijk scheen: aan één tafel!

Nu echter, nu ik moet spf$k,en tot de zonen en dochters van Uw volk,
nu voel ik sphaaicte en spijt, nu ik er aan denk, dat er vier jaren
moesten verlopen tot aan de verwerkelijking van wat wij als de enige
noodzakelijkheid zagen.



Een Indonesiër schrijft:

De Unie in
vrijwillige samenwerking.

De idee van een Uni* is niet nieuw meer. Noch voor Nederland,
noch voor Indonesia. Er zijn echter enige verschillen in de er-
varingen die beide landen met een unie hebben. Nederland kan
vrijwillig in de jongste tijd een unie aangaan, eerst met België
en Luxemburg, later met de Westeuropese landen. Indonesia
echter heeft twee militaire acties moeten doorstaan, omdat het
geen unie wenste te aanvaarden volgens de conceptie van Romme
en Van der Goes van Naters.
Door deze verschillen in ervaring denken beide volken nu een-
maal anders over een unie. En, men kan deze verschillen eerst
goed beseffen, wanneer men zich rekenschap geeft van de mate-
riële verliezen tijdens deze voorgeschiedenis geleden, ze zwart
op wit onder het oog durft te zien.
Toch, het besef is er bij velen nog niet.
De Nederlandse regering staat nog steeds op het standpunt dat
Indonesia garanties moet stellen voor de nakoming van haar
verplichtingen, ter bevestiging van haar banden met Nederland,
van de „winstbanden". Daarom eist zij nog de instelling van
een Unie-Raad, van Unie-ministers, van een Unie-Gerechtshof,
om toch maar niet helemaal de staatkundige controle over In-
donesia te verliezen.
En tóch zegt dezelfde regering dat de souvereiniteit zal worden
overgedragen. De echte, de werkelijke souvereüiiteit, niet aan
banden gelegd. De souvereiniteit van een volk dat dus de be-
schikking zal hebben over alle middelen van het eigen land.

Het Indonesische volk kan noch wil een Unie aanvaarden, die
de vorm heeft van een superstaat. Zonder pijn kan het er zelfs
niet aan worden herinnerd. In dit opzicht is de Republikeinse
delegatie gebonden,
Wanneer daartegenover zou staan dat het Nederlandse volk geen
souvereiniteit zou kunnen overdragen zonder dat het garanties
verkreeg ter bevestiging van de winstbanden met Indonesia,
zonder dat het de directe controle zou hebben over het gebeuren
in Indonesia, dan zou de Ronde Tafel Conferentie tot misluk-
ken gedoemd zijn. Dan zouden wij, Indonesiërs en Nederlanders
samen voor een catastrophe staan, die voor Nederland de on-
dergang en het bankroet zou betekenen, voor Indonesia een tijd
van tranen en gebret
De Nederlanders maeten wel beseffen dat de Indonesiërs per-
soonlijk niet vijandig tegenover hen staan. Het moet hun ook
wel duidelijk zijn, dat, ondanks een. vierjarige periode van vij-
andschap, de Indonesiërs toch nog soepel genoeg zijn om de
Nederlanders te kunnen waarderen als eventuele partners bij
de Indonesische opbouw. De hetze van bepaalde Nederlandse
groepen, die beweren dat de Indonesiërs geen plaats aan de Ne-
derlanders zouden gunnen, wordt door deze feiten ontzenuwd.
Maar: dit gunnen moet niet aan Indonesië worden opgelegd als
dwang. Het moet een vrijwillige aanbieding zijn met alle charme
daarvan. Reeds herhaaldelijk hebben vooraanstaande Indonesiërs
verkondigd dat Indonesia in het bijzonder Nederlandse technici
nodig heeft
Reeds bij het begin van de nationale revolutie, in het November-
statement van 1945, werd dit vastgesteld. Toen wilden de Neder-
landers echter niet horen, ondanks de duidelijke taal die werd
gesproken, en dié zei dat particulier bezit zal worden be-
schermd en teruggegeven, die werd gevolgd door de verklaring
van Hatta in dezelfde tijd, dat aan Nederlanders voorrechten
zouden worden toegekend.
Neen, Van Mook en het Nederlandse volk wilden meer. Zij wil-
den een directe controle over het bezit van ïndonesia. Zo wilden
zij de pot voor zich behouden.

Nu is deze periode voorbij. Reeds werden twee verdragen ver-
nietigd en werd hun weer nieuw leven ingeblazen. Thans komt
een derde. Dit kan als een recapitulatie van de eerste twee wor-

den beschouwd. Twee keer is de bespreking vastgelopen op de
Unie. Ook bij de derde bespreking dreigt hetzelfde gevaar.
Maar toch is de situatie niet meer dezelfde als voorheen.
Thans weet de Nederlander uit ervaring dat er toch nog kracht
zit in het karkas van dat indolente Indonesische wezen, dat er
nog machtswil schuilt achter de „koelie-eigenschappen van dat
koelievolk".
Neen, de Nederlanders kunnen de wijzers van de klok niet meer
terugzetten. Zij worden gedwongen te beseffen dat oude slag-
zinnen, oude „ethische" ideeën geen zin meer hebben, dat zij
verkeerd zijn. Wanneer men deze feiten van het heden veron-
achtzaamd, de huidige situatie niet naar waarde schat, dan zul-
len moord en doodslag daarvan het gevolg zijn, een algemene
onzekerheid.
Ik merkte reeds op dat de Indonesiërs in wezen niet vijandig
staan tegenover de Nederlanders. Dit feit zal men moeten aan-
nemen, in deze roerige tijden kan men het niet duidelijk analy-
seren. Soms staan de Westerlingen perplex, wanneer zij met de
feiten worden geconfronteerd. Zij vragen zich dan af, hoe het
ter wereld mogelijk is dat deze of gene, wiens zoon of dochter,
wiens vader of moeder of wiens andere familieleden zijn geval-
len bij de „vredeszending" van het Nederlandse leger, toch nog
altijd de Nederlanders respecteert en toch nog steeds geneigd is
met dit volk samen te werken. Zulken zijn niet zeldzaam. Van
hen, die hier ter Ronde Tafelconferentie zijn, kan men met ge-
mak een tiental leiders opnoemen, die direct slachtoffers zijn
van deze „zendingen". Wanneer U naar neven of nichten zoekt,
dan zyn alle hier aanwezige Indonesiërs in hun familie ge-
troffen.
Dit gevoel van verwondering van aangezicht tot aangezicht met
de feiten, moet een ieder nog meer bekruipaBtrdrein ludonesia
zelf de situatie gaat opnemen.
Wanneer U ogen hebt om te zien en een hart dat niet gestold is
door winst- en verliesberekening, dan zult U moeten toegeven
dat een samengaan met Nederland een schijnbare onmogelijk-
heid is.
Want wij moeten erkennen dat de Indonesische kwestie niet
maar in eerste instantie een staatkundige of juridische kwestie
is. Het zit dieper. Zij vormt een psychologisch probleem, ver-
trapt eergevoel, gekrenkte trots, geschonden menselijke waar-
digheid, zij vormen een probleem dat niet met drie „Grote Be-
ren" en drie „Watermannen" kan worden opgelost. ,En evenmin
met staatkundige vindingen uit de school der professoren Romme
en Gerbrandy. Met instemming wil ik hier de woorden, door
Prof. Schermerhorn in een gesprek gebezigd, herhalen: „Wat
met het geweer niet kon worden bereikt, kan ook niet worden
bereikt met de notaris."
Dit moet door een ieöer hier in Nederland worden beseft. Door
de P.v.d.A., die de smet op zich laadde, een militaire actie goed
te keuren, door de K.V.P., die met phrasen een middel wil hei-
ligen, door de A.R. en de C.P.N., die zich, gedreven door gevoe-
lens, hebben afgewend van de realiteit, door alle anderen.
Nederland staat tegenover een fiasco. Wanneer een vergelijk
met Indonesië niet kan worden bereikt, dan staat voor dit land
,Iiqg slechts de weg naar een staatsbankroet open. Dit is het
einde. '
Indonesia staat eveneens voor moeilijkheden en ook dit land zal
te lijden hebben, wanneer men ter R.T.C, niet tot overeenstem-
ming zal komen. Maar men zal moeten erkennen dat het volk
van Indonesia sober en armoedig kan leven en dat het nog steeds
de soepelheid bezit om zich in een situatie te schikken. Daarbij
bergt dit land rijkdommen in zich, die het lijden .kunnen bekor-
ten, de armoede doen afnemen en die het mogelijk zullen maken
ook zonder Nederland de toekomst tegemoet te gaan. Het zou
meer kosten, dit zou dan echter de enige open weg zijn.

K. TOBING pol. corr.



Vier jaren en wat voor Jaren! Dr, Benriette Roland UoUt-rAn der Schalk:

Als ik denk aan de vele duizenden die gevallen zijn, Nederlanders en
Indonesiërs, dan is er meer reden tot huilen dan tot vreugde, om die
vier jaren: leed en bitterheid.
Het zou echter onze schuld slechts verzwaren als wij gingen berekenen
voor wie de schuld het grootst is geweest. Er is geen reden te werken
met een zwart-wit schema.

Bij de opening der Ronde Tafel Conferentie heeft Drees gezegd:
„De overdracht der souvereinlteit is een onherroepelijk besluit."
Dit is een langzaam gerijpt inzicht.

Hier wil ik slechts spreken over de schuld der Nederlanders.

Een mens is echter 20 veel meer nationalist in de slechte zin dan hij
vermoedt. Ook ik ontkom niet daaraan. Ik besef dat het veel gemakke-
lijker is over de schuld der Nederlanders te spreken, enkel onder
Nederlanders dan hier samen met Indonesiërs.

T&ch zal ik er over spreken,

In Indonesië ontstond na de oorlog een nieuwe rechtsorde.
Na de Japanse capitulatie hebt Gij de onafhankelijkheid geproclameerd.
Dit was gerechtvaardigd. Want, vanuit het Evangelie gewaardeerd is
de koloniale verhouding veroordeeld. Alleen hjj, die het historisch ge-
wordene als beslissend beschouwt, kan pleiten voor een geleidelijke
ontvoogding langs de weg der evolutie. Het is echter een vergissing te
denken dat de koloniale overheersing door de overheersers kan worden
te niet gedaan, kan worden overwonnen.

Voor ons kwam het er slechts op aan, onvoorwaardelijk deze revolutie
als zedelyk geoorloofd te erkennen.
Als Christen geloof ik niet aan een God van Nederland, maar aan een
God van ons allen, van Nederlanders en van Indonesiërs.
Als Christen kan ik het slechts betreuren dat er Nederlandse Christe-
nen waren, die de rechtmatigheid van de Indonesische revolutie ont-
kenden.

De nationale revolutie was politiek én sociaal. Zij gaf uitdrukking aan
het verlangen der Indonesiërs naar politieke onafhankelijkheid en so-
ciale rechtvaardigheid.
Onze schuld is dat wij de Republiek verzwakten, haar gezag hebben uit-
gehold en dat wij op een noodlottig ogenblik naar de wapens hebben
gegrepen, zonderrte begrijpen dat dit nooit meer een terug zou kunnen
betekenen in de ontwikkeling van de bevrijdingsstrijd der Indonesiërs.

Wij Nederlanders kunnen alleen maar dankbaar zijn, dat de geschiede-
nis ons niet heeft toegestaan het door ons gestelde doel te bereiken.
Dankbaarheid, gemengd met schaamte.
Het heeft ons ontbroken aan een grootse visie.
Wat betekent Christendom, wat betekent Socialisme zonder een grootse
visie?
De verhouding Nederland-Indonesië zie ik als een deel van de grote
ontmoeting van het Westen met het Oosten, maar geluk als een vraag
van menselijkheid en gerechtigheid.
De Honde Tafel Conferentie biedt ons nog een kans.
Daarom is er naast schaamte en spijt reden tot dankbaarheid.
Voor U, broeders uit Indonesië hoop ik dat ons volk de kansen niet zal
laten voorbijgaan, maar zich zal instellen op de Indonesische democra-
tische groepen, wier slagen geluk, wier mislukken een tragedie voor
ons alleen zou betekenen.
Komen wij tot een nieuwe rechtsorde als twee volken op basis van
gelijkheid!
Met Schermerhorn zeg ik dat er een poging moet worden gedaan om
tot hartelüke overeenkomst te komen.

De 22e September hebben de Kerken van Nederland een ieder opge-
roepen tot gebed voor een nieuwe gezindheid.

Ik kan U zeggen dat er in Nederland Christenen zijn, die trachten zich
de grootse visie eigen te maken.
Er zijn er nog te weinig.... ik weet het goed. Maar hun getal wordt
groter.
Ik ben er van overtuigd dat ik in naam van deze hopende en verwach-
tende Christenen spreek, als ik U toewens, kameraden uit Indonesië,
dat Uw komst niet vergeefs zij, dat Gü terugkeert met de overtuiging
dat er vele Nederlanders zijn, die met U medeleven bij de volbrenging
van Uw moeilijke taak, verbonden met U in gemeenschappelijke ver-
antwoordelijkheid.

Ik wil eindigen met het Bijbelwoord:

Gerechtigheid verhoogt een volk!

De zaak van Indonesië
is onze eigen zaak.

Kameraden, Hoofd- en Handarbeiders!

Zeker is het juist wat Buskes zeide dat er op deze dag in ons hart ook
droefheid is en schaamte.
Droefheid om de velen, die gevallen zijn in de laatste jaren, meer dan
drieduizend Nederlandse jonge mannen en, naar men zegt, meer dan
honderdduizend Indonesiërs.

Schaamte in de eerste plaats over onze regering, die geluisterd heeft
naar de stemmen der reactie van het Hollands-Indisch kapitalisme.
Schaamte over onszelf, daar wij niet met meer moed de strijd voor de
vrijheid en de zelfstandigheid van de Indonesische makkers hebben
gestreden.

Toch hoop ik en verwacht ik dat de Eonde Tafel Conferentie zal leiden
tot sociale en economische vriendschap tussen Nederland en Indonesië.

Maar ook als dit niet het geval zou zijn, weten wü dat de vrijheid, de
onafhankelijkheid van Indonesië zo zeker is als ik hier voor U sta.

Wij willen ook de Nederlanders die de strijd voor Uw bevrijding hebben
medegestreden, herdenken.
De Indonesiërs mogen bedenken dat het bloed der martelaren^het zaad
der kerk is, maar ook aan onze zijde zijn er die hebben gestreden en
geleden.

Multatuli, die reeds vroeg zijn machtige stem deed horen, die geleden
heeft voor de zaak der vrijheid!

Henk Siieevliet, door verraad om het leven gekomen, die in zijn be-
zieling voor de Russische revolutie dé Javanen opriep tot zelfbevrijding.
Toen hij de eerste was, wie de eer te beurt viel te worden geëxter-
neerd, bewezen de Indonesische makkers hem grote eer.

Edo Fimmen... . ^ _

Piet Schmidt, die in het voortreffelijk orgaan: „Voor Recht en Vrij-
heid" streed voor de vrijheid der Indonesiërs.
Het leek toen alles nog zo ontijdig. Maar thans is het tijdig geworden.

Wij willen ook met onuitsprekelijke vreugde en bewondering het ont-
waken van de Aziatische volken gedenken; van India, van Achter-
Indië, Indonesië en China.
Daar begint zich een nieuwe beschaving te ontwikkelen, een nieuwe
kuituur, niet geworteld in het individualisme rnaar die in de eeuwen
oude samenwerking in dorp en dessa, of, zoals in China, in het geslacht,
waren bevangen. Samenwerking en solidariteit zijn het wezenlijke
kenmerk van deze kuituur!
Maar eveneens een kenmerk van deze nieuwe beschaving is die ver-
geestelijking, die wü niet meer bezitten, een herinnering aan die oer-
oude tijden, toen de volken nog geloofden dat de goden zich zorgzaam
over hen heenbogen, bezorgd voor hun wel en wee. Daarbij een fijn-
heid, die helaas in het kapitalisme is verdwenen.
Ik herinner mij nog zo goed lang geleden, dat mijn man en ik een
WajangrVoorstelling bijwoonden van een Javaan uit een oud vorstelijk
geslacht. Ik zie nog de Hollandse voorzitter met zijn dikke rode kop
voor ons staan die in zijn inleiding, iedere keer dat hvj de naam van de
Javaanse kunstenaar moest uitspreken, in zijn notitieboekje stond te
bladeren om die naam te vinden.
Toen kwam de Wajangvoorstelling, waarbij de spreker steeds weer
fijntjes en onopzettelijk wees op de beleefdheid als wezenskenmerk
van de Javaan.

Ik wil eindigen met enige woorden voor de practyk.
Het ontwaken van de Chinese, de Indische en de Indonesische volken,
moeten wij niet alleen maar zien als een schoon schouwspel.
Wij moeten het vooral beleven als een deel van onszelf, als een proces
dat zijn terugwerking doet gelden op het geheel, op onze geschiedenis.
Wy moeten in deze weken met gespannen aandacht het gebeuren vol-
gen. Met alle middelen die een kapitalistische maatschappij ons toe-
staat, moeten wij proberen invloed uit te oefenen op het gebeuren:
door het gesproken woord, door de pers, door demonstraties en, wan-
neer dit nodig zou blijken, de arbeiders oproepen tot een demonstra-
tieve staking.

De zaak van Indonesië is onze eigen zaak!



Marlelïjlt Jank
aan allen

De Vereniging Nederland-Indonesië heeft zich roede de grote
taak gesteld, het culturele contact tussen beide landen te ver-
sterken.

Aan dit contact ontbreekt nog veel.

In de koloniale periode bracht Nederland aan Indonesië zijn

westers georiënteerd onderwijs. Enkele talentvolle Indonesiërs
studeerden aan Nederlandse Universiteiten. Maar handel en in-

dustrie brachten slechts aan Indonesië, wat hun belangen kon
dienen. Zeker: het Nederlandse bestuursapparaat, de genees-

kundige dienst, de missie en de zending hebben veel goeds
gebracht. Maar hiertegenover moet het vele door Nederland

verzuimde goede worden gesteld.
Thans echter geen critiek achteraf. Thans is het de tijd voor

de uitvoering van een groots plan: de uitwisseling van ons cul-
tuurbezit in de ruimste zin van het woord.

De Indonesiër kent onze beste Nederlandse cultuurdragers vrij-
wel nieS En wat weet de gemiddelde Nederlander eigenlijk van

de Indonesische cultuur?

Ons volk heeft dus een tweeledige taak: geven en ontvangen.

De literatuurdienst van onze vereniging heeft zich de taak ge-
steld, een weinig te geven, te brengen, in de meeste gevallen

slechts door te geven. Wij beseffen dat wij slechts weinig kun-
nen: wij beschikken slechts over beperkte middelen en beperkte
tijd. Maar ieder van ons kan meehelpen. Dit verhoogt de inner-
lijke waarde van deze cultuurdaad. Vooral gedurende de laatste

--jarea rwiri Indonesië slechts kennis gemaakt met de reactionaire

Nederlandse denkbeelden. Alleen reactionaire Nederlandse lite-

ratuur werd in ruime maté verspreid. Zo moet de gemiddelde
Indonesiër wei-gaan veronderstellen dat vrijwel heel Nederland

denkt, zoals die pers schrijft. In die onjuiste mening moeten wij

verandering brengen.
Zendt daarom aan ons secretariaat uw gelezen progressieve
week- en maandbladen. Zendt boeken en tijdschriften: weten-
schappelijke, literaire en artistieke.* Zendt wat ge kunt missen,

of — nog beter: wat ge eigenlijk niet kunt missen — dit zijn de

beste boeken!
Thans hebben wij reeds ongeveer tweehonderdvijftig adressen

van Nederlands lezende Indonesiërs en. in Indonesië vertoeven-
de Nederlanders. De leeshonger is zeer groot in Indonesië!
Hierover spreken de dankbrieven die wij mochten ontvangen,

een duidelijke taal.

Tot nu toe verzonden wij ongeveer vijfhonderd boeken en tijd-

schriften, die ons werden toegezonden door leden van de ver-

eniging of die ons werden afgestaan door de administraties van

verschilende periodieken.

Dit werk moet zich zeer sterk uitbreiden!

Kent U adressen van personen in Indonesië, die gaarne lectuur
willen ontvangen? Meldt dit dan aan ons secretariaat, wanneer

U ons Uw aandeel in onze lectuuractie zendt.

J. J. MAATMAN

Secretaris Literatuurdienst
Kamillestraat 29, Den Haag.

die na de eerste oproep van het Werk-Comité om financiële steun hun
bijdragen reeds zonden. Tot 15 September was ruim. f 1500,— ontvan-
gen. Daarna is dit bedrag nog verder toegenomen.
Het behoeft geen betoog, dat het werk van de Vereniging met des te
meer succes kan worden verricht naarmate de geldmiddelen ruimer
zijn. Veel werk staat de Vereniging te wachten. Zal zy dit allemaal
kunnen verrichten?
JA, indien allen ook hun financiële steentje bijdragen.
Kwam onze eerste oproep voor u wellicht wat ongelegen? En zijt gij
vandaag beter bij kas? Welnu, dan durven wij u vandaag ons beroep
op uw offervaardigheid in herinnering te brengen.
Een bijzonder woord van dank willen we hier richten tot de dienst-
weigeraars in Kamp Vledder, die uit hun geringe financiële middelen
f5,45 collecteerden en ons afdroegen.

WILDE U LID worden van de Vereniging? Dan leunt gij dit 'doen door
u als lid op te geven aan het secretariaat van het Werk-Comité. De
contributie voor hen, die thans lid worden, bedraagt voor de resterende
maanden van het jaar 1949 f l,—. De contributie behoort te worden
betaald aan de penningmeester van de afdeling. Bestaat er in uw woon-
plaats nog geen afdeling dan dient de contributie te worden voldaan
aan de penningmeester van het Werkcomité.

WILT GIJ de in 1949 verschijnende nummers van Nederland-Indonesië
ontvangen? Om u daarvan te verzekeren, kunt u zich opgeven als abon-
né bij de administratie. De abonnementsprijs bedraagt tot l Januari
1950 voor leden zowel als voor niet-leden 80 cent. Stort dit bedrag op
giro 484463 ten name van D. Noordewifef, Den Haag en u bent abonné.

WILT U behalve voor een extra geldelijke bijdrage medewerken aan
de uitbouw van de Vereniging en een zo groot mogelijke verspreiding
van ons blad?

Dan kunt ge dit voortreffelijk doen op een (of meer) van de volgende
manieren:

1. Door het winnen van leden en/of abonné's. Vraag daarom bij de
administratie een wervingslijst van leden en abonoé's aan. Op,-deze
lijst kunnen.namen en adressen worden ingevuld en kan worden
ingetekend voor bedragen van rep. ten minste f 0,80, voor abonne-
ment, f l,— voor contributie voor nieuwe leden, of f 1,80 voor con-
tributie en abonnement samen.

2. Door het verkopen van (colporteren met) losse nummers van-ons
blad a 15 cent. U kunt bü de administratie het aantal dat u denkt
te kunnen verkopen per briefkaart bestellen, '

Door aan de administratie proefadr&sen op te geven. Aan deze
adressen zal dan een nummer ter 'kennismaking worden gezonden.

De Penningmeester van het Werkcomité,
tevens gelast met de administratie van
het orgaan:

D. NOOBDEWIER,
Prins Mauritslaan 120, Den Haag.
Giro 484463.
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Betr,: Vereniging "Nederland-
Indones ie"

9 NOV. 1949

ACD/73-

Uit go«de 'bron is het bavolgende v er notie n:

L.N.Palar is -v-r^i mening, dat de Vereniging "Nederland -
Indonesiö" veel "belangrijker kan zijn dan als agitatie
of propaganda instrument. Te zijner tijd moet de ver-
eniging Ned .-Indonesië de Nederlanders, die naa^ Indo-

• nesif? wensen te gaan,, aan een onderzoek onderv/erpen
en de "Republiek van voorlichting dienen oi' deze Neder-
landers geen gevaar opleveren voor de TJepubliek.

Verzoeke te agenderen en te aan B.Vlll.

B.VIII. 9-11-'49.
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l\Faar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt het
volgende medegedeeld:
p De Vereniging "llederland-Indonesiè1" is in feite een
/nieuwe vereniging, die haar ontstaan dankt aan progressief

•*•• ƒ socialistisch georiënteerde groepen en personen (Oude
/ S.Dĵ P., Socialistische Beweging', Vlam e t o.).

De stuwende kracht in deze vereniging is de bekende
Oude S. D .'A. P. -bestuurder:

xl Dirk Aldert NOPBDEWIBH. geboren te Amersfoort 9 Fe-
bruari 1914, wonende Prins Mauritslaan 120 te 's-G-raven-
hage, die in de vereniging "Nederland-Indonesië"1 de functie
vervult van penningmeester-administrateur.

Van het bestuur maken verder deel uit:
y| Albertus Petrus Johannes VAN DEK BUHG-. geboren te
Utrecht 11 Juli 1914, arts, wonende Scheveningsewg 111,
voorzitter; je**** •

%A Ant.le WIBBSBMA, geboren te 's-Gravenhage 28 April 1908,
ĵ gehuwd met A.JTB1SÏÏBNII3I, wonende Van ^eggelenlaan 354, re-
dactrice-orgaan en

Jacobus Johannes MAATMAH, geboren te 4msterdam 21
Augustus 1888, gepensionneerd ambtenaar, wonende Kamille-
straat 29, secretaris literatuurdienst, alxen wonende te
's-G-ravenhage.

Voor de overwegingen, die tot uitgifte van het blad
leidden moge worden verwezen naar de daarover gemaakte op-
merkingen in het orgaan.

Op pagina 2 van het hierbij gaande orgaan van bedoel-
de vereniging staan d© namen vermeld van het comité van
aanbeveling van het werkcomité Honde Tafel Conferentie di er
Vereniging.

Het wordt niet onmogelijk geacht, dat de vereniging
niet alleen de morele steun en empathie van Mohammed HAT'JL'A
heeft f'-Moch dat deze ook materiële steun verleent. "

ijl de bijeenkomst van de vereniging op 10 September
,1949' te ' s-G-ravenhage gehouden, heeft HATTA zich in een
•vertrouwelijk gesprek niet ongenegen betoond materiële
fsteun"te verlenen.

2o mogelijk zullen de door U gestelde vragen meer
•Ltvoerig worden beantwoord, (einde)
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Hierbij wordt toegezonden een schrijven van:
33irk Aldert HOQBSIBWIBR., geboren te Amersfoort 9 Februa-

ri 1914, ambtenaar^ wonende Prins Mauritslaan 120 te '9
venhage, waarin de verschijning van het eerste nummer van
een blad van de Vereniging "lederland - Indonesië1" wordt
aangekondigd.

KOOBDIWIEE vervult in deze vereniging de functie van
penningmeester-administrateur,

Zealt feekerÉd is I00HBIWIII één der belangrijkste fi-
van de Oud a S. P.. A, P. (einde)



MIÜISTSHIS VAN fr^r sf __-——-7^*^-Gravenhage, 6 Oetober 1949
BINKEKLAKD3E

HO.JBX71100
Bijl.: een DISM3TGEHHIM
VIII. TZ.4.
Betr.: Vereniging

"Nederland-Indones ie"
\j doe ik U toekomen een oopie van mijn schrijven

aan Uw ambtgenoot te 's-Gravenhage van heden, no.71100 (Dienst-
geheim), handelende over de in hoofde dezea genoemde vereal-
.ging, met verzoek mij wel te willen inlichten over de huidige
werkzaamheid van "Nederland-Indonesie** en de samenstelling
van haar landelijk bestuur*

HIT HOOID VAB DB BISNST
Namens deze,

J.G.Crabbendam,
Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie,
te
A M S T E R D A M .



KIKI3TTOIE VAN --V^r&Üt^l^Gravanhage, 6 OOtober 1949
E ZAKTSN

No.iBX.71100
Bijl.: Gen© D1EM3TGSHEIM
VIII, TZ.^
Betr.: Vereniging

"Hederland-Indoneaie"

Blijkens een advertentie in het weekblad "D® Vlam*1 van
l Getobsr j.l. is met i ingang van genoemde datum wederom ver-
schonen het blad "Nederland-Indonesië" ala orgaan van de ge-
lijknamige vereniging. Voor een abonnement kan men zich wenden
tot D.Koordewier, Prina Mauritalaan 120 te 'a-Gravenhage.

Kaar aanleiding hiervan moge ik U verzoeken mij wel te •
willen inlichten over de huidige activiteit der vereniging, de
samenstelling van haar bestuur en op grond van welke overwegin-
gen en met welke middelen wederom tot de uitgifte van het blad
is overgegaan.

TfKT HOClt) VAK DE DISH3T
Keimens deze,

Aan de Heer J.G.CrabbendaiD,
Hoofdeoeanissar.is van Politie,
te
Va-G l? A V l K' H A GS.



VERENIGING - INDONESIë

'Beste vrienden,

Tegen begin Qctober a.s., over enkele dagen dus verschijnt het eerste
nununer van Nederland-Indonesië} het opnieuw uit te geven orgaan van de
Vereniging. Verschillende vooraanstaande Nederlanders en Indonesiërs zeg-
den ons reeds hun medewerking toe.-Het belooft een aantrekkelijk blad te
worden, dat tweemaal per maand aal verschijnen. En dit voor slechts 80
cent tot 1 Januari 1950.

Dat het blad verdient in een zo.groot mogelijke kring te worden ver-
spreid, behoeven wjj voor u niet nader uiteen te zetten. Dat is voor u
zowel als voor ons vanzelfsprekend. Om dit echter te kunnen bereiken
roepen wy' thans UW MEDBWEEKHTG in. Uw medewerking voor de verdere opbouw
van de Vereniging en haar orgaan* , ;.

j Het.eerste nummer zal aan een groot aantal proefadressen worden ge- -
'/./zondeQM Geef ons daarom namen en adressen van hen, waarvan gij mag ver- -
wachten dat zy voor de doelstelling van de Vereniging en ons bjtad belangr
.stelling hebben* ' . . • '

Deze proefadressen echter zullen moeten worden-bewerkt om lid en/of
abonnee te worden. Daarom vragen wjj us hebt gij gelegenheid en zjjt ge be-, :
re ld om in de plaats uwer inwoning of uw stadsdeel een, aantal proef adres-*?
sen te bewerken? Als ge dit wiït e» lcunTi": d"an aeïidan" wy -u op aanvrage aeii
leden-en abonnee-wervingalijst. Op deze l̂ st kunnen namen en adresssen van
leden en/of abonnees worden vermeld, terwijl er tevens op kan worden inge-
tekend voor een bedrag van tenminste een gulden door hen, die zich alleen
aanmelden als lid of f.1.80 voor nieuwe leden die zich tevens willen
abonneren op het orgaan of f.O.So door hen die al. of niet lid zynde van"
de Vereniging zich alleen behoeven of wensen te abonneren.
De lijst wordt door u daarna aan de administratie gezonden en het totaal >
ingetekende bedrag gestort op giro 404463. Ter tegemoetkoming in de te
maken onkosten wordt aan de inzenders van deze lijsten - desgewenst - een
korting van 10$ toegestaan. , r

lan bestaat er nog de mogelijkheid om met losse nummers te colpor-
teren a 15 cent. Hebt gij gelegenheid daarvoor (in uw buurt, op vergade-
ringen of andere bijeenkomsten, Op uw werkplaats of waar ook) bestel dan
een aantal by de administratie. Colporteurs.'kunnen - desgewenst - op het
aan de administratie over te maken bedrag 15$ in mindering brengen, ter
tegemoetkoming in de door hen te maken onkosten.

Wek uw vrienden op aan deze aotie mede te werken.

Zend begaande antwoordkaart, die ongefrankeerd kan worden gepost, inge-
vuld naar de administratie.

Met vriendelijke groeten,

J). Ho ordewie r,
Prins Mauritslaan 120j De n H a a g
Penningmeester, tevens belast met de
administratie van
Nederland-Indonesië - Giro. 4 8 4 4 6 3 ,



DEPARTEMENT VAN MARINE

NO...V... Cprr.. ?09
ONDERWERP

1s-GKAVENHAGE, 21 _Sep_t

Vijverberg 8.

2 2 SEP. 1949

ACD/

Geheim

Ik heb de eer U ter kennisneming te berichten,
dat mij het volgende bekend is geworden.

"Een gepensionneerd Indisch ambtenaar (Johannes
, geboren 21-8-1888, wonende te^ 's-Gravenhage,

illestraat 29) zal zich belasten met het verzame-
en van de aan hem te sturen week- en maandbladen

van progressief karakter. Tevens zal hij voor de
doorzending naar Indonesië zorgdragen. Te dien einde
wordt, in bedoeld periodiek, verzocht, aan hem de
namen en adressen te willen zenden van in Indonesië
verblijvende personen, die voor toezending in aan-
merking kunnen worden gebracht.
Typ.: IW.
Coll.: L

* Hoofd Sectie III MARID.
De Luitenant ter zee I,

'

«J.Renaud.

v

AAH:

het Hoofd v.d. Binnenlandse Veiligheidsdienst,

Javastraat 68,

's-.q R A V E N H A G JS.



Hierbij wordt toegezonden,één circulaire,zoals werd
verspreid door het te Den Haag gevestigde Werkcomitê der Ver-
eniging NEDERLAND INDONESIË.

Deze circulaire werd o.a» per post toegezonden aan de
abomöafts van het weekblad üd VLAM.

Een soortgelijke oproep werd onder de titel:" Ronde
Tafel Conferentie" opgenomen in "De Vlam" van 13 Augustus 1949
No,32. Einde,

0.2,
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VERENIGING NEDERLAND-INDONESIË
WERKCOMITÉ DEN HAAG

Secretariaat: van Zeggelenlaan 354, Den Haag, Tel. 72.35.73

Toen vaststond dat de Ronde Tafel Conferentie in Den Haag zou worden gehouden, heeft het Landelijk
Bestuur van onze vereniging de 19e Juli een bespreking gehad met het Haagse bestuur en met een
reeds bestaand werkcomité „Vrede in Indonesië".
In deze bespreking werd vastgesteld dat onze vereniging ter gelegenheid van de Ronde Tafel Conferentie
een zo groot mogelijke activiteit zal moeten ontplooien.

Vanaf de oprichting onzer vereniging hebben wij consequent ons doel nagestreefd: een volledig onaf-
hankelijk Indonesië.
De wijze, waarop op tal van punten in de Inter-Indonesische Conferentie te Djocja en te Batavia
overeenstemming werd bereikt, wettigt de verwachting dat het resultaat van de Ronde Tafel Conferentie de
volledige overdracht van de souvereiniteit aan de Regering van de Republiek Indonesia Serikat zal zijn.
In feite zal dit niets anders betekenen dan de verwerkelijking van de volledige onafhankelijkheid van Indonesië.

In opdracht van het landelijk bestuur heeft het hieronder genoemde werkcomité nagegaan, wat onze
vereniging thans te doen staat.

Dit werkcomité stelt U thans voor:

A. De Vereniging Nederland-lndonesië zal, als vertegenwoordigster van allen die in Nederland bawipt voor
de volledige bevrijding van het Indonesische volk strijden, de Indonesische delegatie ter Rdnde Tafel
Conferentie ontvangen:

Ie. In een officiële ontvangst in een representatief gebouw in Den Haag. Deze zal slechts toegankelijk
zijn voor genodigden. Enkele vooraanstaande figuren zullen hier korte toespraken houden.

2e. In een grote openbare vergadering, eveneens in Den Haag. Hier zullen enkele Nederlanders en, naar
wij hopen, eveneens leden of vertegenwoordigers van de Indonesische delegatie het woord voeren.

B. De uitgave van een Bulletin.
Hierin zullen het standpunt en het streven van de vereniging in de huidige situatie worden toegelicht.

Het werkcomité meent dat de grote openbare vergadering slechts dan aan het gestelde doel zal beant-
woorden, als niet alleen inwoners van Den Haag en omstreken, maar vooral ook bezoekers uit het gehele
land, hetzij individueel, hetzij als vertegenwoordigers van afdelingen, verenigingen en groepen, deze ver-
gadering zullen bijwonen.

Het hoeft geen betoog dat deze plannen slechts zullen slagen indien Cl allen Uw volle medewerking
hieraan verleent en voora l . . . . indien U mede het Uwe doet om de noodzakelijke geldmiddelen ten
spoedigste bijeen te brengen.

Het comité beschikt thans nog niet over de no'dige gelden. Naar een voorlopige schatting zal tenminste
* f 2500.— nodig zijn.
;?t'

Daarom doen wij een dringend beroep op Uw offervaardigheid en op Uw activiteit, anderen op te wekken,
een bijdrage te schenken, opdat binnen de kortst mogelijke tijd het noodzakelijke fonds is gevormd.

Stort daarom zo spoedig mogelijk Uw bijdrage op Postgiro 484463
ten name van de penningmeester van het werkcomité:
D. Noordewier, Prins Mauritslaan 120, Den Haag.

Alle afdelingsbesturen en sympathiserende groepen wekken wij op, uit hun kassen zo groot mogelijke
bedragen aan het fonds te willen schenken.

Aan een ieder die een bijdrage zendt, zal te zijner tijd een volledige verantwoording van ontvangsten en
uitgaven worden gezonden. Mocht het fonds na beëindiging van de Ronde Tafel Conferentie een batig
saldo opleveren, dan zal dit bedrag worden besteed ter leniging van de nood in Indonesië, bijvoorbeeld
voor de aankoop van noodzakelijke geneesmiddelen.

Het Werkcomité Den Haag der Vereniging Nederland-lndonesië:

X A. P. J. van der Burg, voorzitter

j \. A. Treurniet-Wiersma, secretaresse
* van Zeggelenlaan 354, Den Haag, Tel. 72.35.73

» D. Noordewier, penningmeester
* Prins Mauritslaan 120, Den Haag, Postgiro 484463
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In het weekblad "De Ylam" van 13 Augustus 1949 op
pagina 2 komt een bekendmaking voor van de Vereniging
"Ifederland - indonesiS.

Ier bekorting moge verweaen worden naar het betrok-
ken artiicel, voorkomende in het mede hierbij gezonden blad.

t genoemde "Werkcomité" bestaat uit de navolgende
personen :

Voorzit üer:
Albertus Petrus Johannes VAH DER BTJHG, geboren 11 Juli

1914 te Utrecht, van beroep arts, wonende Schevai ingseWè'g '
So.lll te 's-Gravenhage.

Secretaresse:
Mevr.Antje TREÏÏENIBg-WIliRSMA. geboren 28 April 1908

te 's-Gravenhage, wonende Van Üeggelenlaan No.3l?4.
Penningmeester: /
Dirk Aldert HOOEDWIER, geboren 9 februari 1914 te

Amerstoort, van beroep Eijksambtenaar bij het Ministerie
van Justitie, wonende Prins Maurixslaan ÏIo.120 te 's-(Jra-

(einde)

-
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Verslagen van de
Internationale Conferentie

in het Vlamkamp

SOCIALISTISCH WEEKBLAD VOOR VRIJHEID EN CULTUUR
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Lang genoeg gewauweld over vrede...

... er is voor jou immers toch geen werk straks.



Resolutie
der Internationale Conferentie

van l Augustus in. het Vlamkamp

D e internationale conferentie van Het weekblad De Vlam te Leersum, gehoord de
uiteenzettingen van sprekers uit verschillende landen en werelddelen;

is meer dan ooit overtuigd, dat de dreiging van een nieuwe wereldoorlog slechts bezwaren
km worden door onmiddellijke samenwerking van alle vrijheidslievende socialistische en
arbeidersorganisaties en personen, die bereid zijn een macht te vormen, los van en tegen
de imperialistische blokken van Amerikaans kapitalisme "en van Stalinisme, doch hecfit
verbonden met de strijd der koloniale volken voor hun onalhankelijkheid;
zij ziet als haar voornaamste vijanden op deze weg het Amerikaanse militarisme, het
totalitaire Stalinisme en de Rooms-Katholieke reactie, welke laatste ons voor de keuze
wenst te stellen tussen Washington-Rome en Moskou;
de conferentie wenst zich niet te beperken tot leuzen, doch roept de arbeidersklasse van
de gehele wereld op tot actieve steun der socialistische partijen van Indonesia, der
socialistische beweging voor een Verenigd Europa en van de Volkerenliga tegen het
imperialisme.
De conferentie verklaart zich solidair met de doelstellingen van deze Volkerenliga. t
een congres in Londen sai houden van 7—10 Oatober 1949.

Ereschuld en dankbaarheid?
In verbond met het staken van de werkzaam-

' heden van de Missie tot Opsporing van vermiste
personen uit de bezettingstijd schrijft men ons
van de zijde der Nederl. Verg. van Ex-Politieke
Gevangenen het volgende:

Hoeveel Nederlanders, hoeveel van onze beste
mannen en vrouwen zijn ïn Duitse P""angen-
schap gestorven, omdat eij niet, zoals / 'eigen.
Prangen, Noren, Denen enz. pakketteïi ontvin-
gen? Of beter hoeveel hadden er niefc gereti kun-
nen worden? ' t , *, "
En n*f de bevrijding? Hoeveeï -gevf
moesten maa,r zien. dat ze op eigen gelegenhe:
thuiskwamen'?
Helaas is het drama nog 'niet uit. Nu, vier
na onze bevrijding zijn er nog duizenden moe-
ders en vrouwen, die in de grootete or̂  srheid
leven betreffende het lot van hun ^ybaren.
Een onzekerheid, die hem, die er met déze vrou-
wen over spreekt, opstandig maakt-
Voor velen zal deze kwellende onzekerheid thans
blijven bestaan, nu de Missie tot Opsporing van
Vermiste personen haar werkzaamheden sal
moeten staken.
In net voorjaar van 1947 opgericht heeft deze
Missie prestaties verricht, die ver boven haar
ogenschijnlijke betekenis uitgaan, en de belan-
gen van de vermisten en hun nabestaanden op
voorbeeldige wijze gediend, Oe gevolgen van
haar opheffing zijn niet te overzien!
Het wetsontwerp betreffende de overlijdensakten
rnag dan nu aanvaard zijn, het zal nog moeten
blijken, of het practisch uitvoerbaar is. Een be-
langrijk deel der gegevens is immers nog niet
gecontroleerd. Daarbij komt, dat de nog niet
afgewerkte dossiers van de ex-pölitieke gevange-
nen van een verder deskundig onderzoek, waar-
toe alléén de Missie tot Opsporing in staat Is,
verstoten blijven en door het Bureau Over-
lijdensacten worden behandeld, zodat de ge-
gevens tegenstrijdig zijn. Een deskundig opspo-
ringsapparaat is er na de opheffing van de
Missie tot Opsporing niet meer!
Wij weten, dat er bezuinigd moet worden, maar
wie weet, hoe minimaal het bedrag is dat voor
dit werk in vergelijking met andere Staatsuit-
gaven wordt uitgegeven, vraagt zich met vei--
bazing af, waarom juist hierop bezuinigd moet
worden. Is dit dan de „ereschuld en dankbaar-
heid", waarover men üe ïnond ao vol heefi? En
was het niet noodzakelijk rm het pakketten-
schaad&al eii het schandaal van de repatriëring
iets goed te maken aan de nabestaanden van
de slachtoffers der bezetting? Het congres van
de Ned. Verg, van Ex-Politieke Gevangenen
heeft zich, na met ontsteltenis van bovenstaande
feiten kennis te hebben genomen, telegrafisch

2

gewend tot de Minister-President, de Muiistef
van Sociale, Zaken en de Leden der Tweede
Kamer met" dringend beroep, het besluit de
werkzaamheden van dé Missie tot Opsporing te
doen staken, te herzien.
Mocht de regering menen haar bestuit niet te
kunnen herzien, dan zal de N.V-E.P.G. in het
belang" van de vermisten en de nabestaande
families een beroep doen op het Nederlandse

-Volt.- j,-».
K. R. VAN ST£

ij tekort.) - -

Conferentie
De Vereniging Nederland—Indonesië v
zoekt ons het volgende op te nemen.

I n verband met de aanstaande Ronde-Tafel-
conferentie heeft het Landelijk Bestuur aan

een in Den Haag gevormd en gevestigd werk-
comité • opgedragen na te gaan, op welke wijze
de vereniging uitdrukking zou kunnen, geven
aan haar vreugde over de spoedige verwezen-
lijking van de volledige onafhankelijkheid van
Indonesië.
Het landelijk bestuur meent, dat de vereniging
de meest aangewezen organisatie is voor het
nemen van dit initiatief, omdat zij van meet af
aan over en door alle partij-politieke verhoudin-
gen hier te lande heen de vreedzame regelïn?
van de verhouding tussen de betrokken volkeren
heeft voorgestaan.
Ter gelegenheid van de R.T.C. wenst de vereni-
ging te getuigen van dit steeds nagestreefde be-
ginsel en anderzijds wil zij de brug vormen naar
een toekomst van innige samenwerking tussen
Indonesiërs en Nederlanders, ter v"-ho?fne vwn
het materiële en culturele welzijn beider
volKeren.
Het werkcomité heeft bij de uitvoering van de
haar opgedragen taak onder nT»*»1 ff^vver.tefi-rd
de ontvangst van de Indonesische delegatie ter
R.T.C:
Ie. in een besloten receptie, waartoe calr'ike

vooraanstaande progressieve figuren zulten
worden uitgenodigd.

2e in een grote openbare vergadering te Der
Haag.

Getracht zal worden deze openbare ve^ade^inp
zodanig te organiseren, dat ook velen van buit'.-r
Den Haag aan deze historische v1 ' dschaps-
manifestatie aullen kunnen deeln:m?n.
Het behoeft wel geen betoog, ds het organi-
seren van deze manifestatie en het v "Ie andere
werk, dat verricht zal moeten worden, om de

In de onschuld onzes narten waren
we er van overtuigd, een goed werk
verricht te hebben, door ons ter
gelegenheid van het Vlamjongeren-
fcamp met een speciaal nummer tot>
de socialistische jeugd van Neder-
land te wenden. Niet aldus schijnt
„De Waarheid" er over te denken.
Kennelijk is onze aanval op de
schijnheilige C.P.N.-politiek ta.v.
de arbeidersjeugd zo raak gewekt,
dat het blad.zich genoodzaakt heeft
gezien Marcus Bakker, hoofdbe-
stuurder van het A.N:J.V., een be-
schouwing Over ons jeugdnummer
te laten schrijven. Het ware on-
doenlijk, alle rake opmerkingen, die
onze vriend Bakker jn de loop van
dit artikel maakt, hier te citeren.

Marcus, op jeugdige leeftijd reeds terdege be-
kwaamd in het hanteren der Stalinistische
„dialectiek", laat zich door de revoluttonnaire
taal' van het hoofdartikel niet misleiden. Hoe
vlijmscherp ontleedt hij onze werkelijke bedoe-
lingen ! „Hoofddoel is de Jonge mensen afkeer
van het politieke leveil in te boezemen, hen,
indien mogelijk, met' pessimisme en wereld-
vreemde slagzinnen tot ontbindingsfactoren in
gezonde jeugdgroepen te maken". Ziedaar het
streven van „De vlam" in alle naaktheid
onthuld!
En dan de middelen, die de „Trotskisten" daar-
bij toepassen. Wantrouwen zaaien tegen „de
schoenmakerszoon Jozef Stalin, de mijnwerker
Thorez en de diamantslijper De Groot". Ja, wij
moeten bekennen, toen wij zover gekomen
waren, sloop er zeïfs in ons boosdoenershart een
sprankje berouw binnen.
Kameraad Marcus gaat zo nog een tijd door
in de terminologie van „armzalige Trotskistische
pogingen" en „het gegalra van de luidruchtige
fabrikantenaopn Th^ys Booy". Mogen wij er aan
herinneren Aa-t ,00* Friedrich Engels een fabri-
kantenzoon |psï Onze vrienden van „De Waar-
heid" zullen aet ons wel niet kwalijk nemen, dat
wij ons vêrdbrJtetfet 1n* staat voelen op deze.
hooggestemde „discussie" in te gaan.
Rest ons slechts onze dank uit te spreken voor
de (gratis) verleende publiciteit, hetgeen dan
hierbij

brug üaa# een perspectiefvolle toekomst te
slaan, de medewerking van velen vraagt. Voor
het verkrijgen van nadere inlichtingen c: het
aanbieden van uw medewerking kunt u zich
'dan ook onmiddellijk wend-- tot het secreta-
riaat van het Werkcomtté, Van Zeggelenlaan
S54, Oen Haag, tel. 723573.
Maar behalve veler medewerking en belangstel-
lïng is hét nodig de beschikking te hebben over
geldmiddelen.
Daarom veroorloven wij ons hierbij een ernstig
beroep te doen op uw financiële offervaardig-
heid, om de enkele duizenden gulden, die voors-
hands nodig zijn, te helpen bijeenbrengen. Stort
uw bijdrage, naar uw draagkracht, op giro
484463 t,n-v. tl. Noordewier, Den Haag, otittei'
vermelding „Voor Ver. Ned, Indon.".

Voor het Werkcomïté:

A. P. J. van der Burg.vooriHter,
Mevr. A. Treurniet—vViersma, secretaresse,
Van Zeggelenlaan 354.
D, Noordewier, penningmeester.
Giro 484463.

Colporteert met

dit nummer!



Indonesia
Merdeka!

D e laatste fase van de strijd voor de on-
afhankelijkheid van Indonesië is be-

gonnen. De terugkeer naar Djokja was
daartoe het signaal. Sindsdien hebben bè.-
langrijke gebeurtenissen elkaar met grote
snelheid opgevolgd. Het Inter-Indonesische
overleg is reeds beëindigd. De overeenkomst
voor „staakt het vuren" is gesloten. De
Ronde-Tafelconferentie staat voor de deur.
Het Is volgende, week vier jaar geleden dat
op 17 Augustus 1945, nadat Nederland drie
jaar lang uit Indonesië was verdreven, de
onafhankelijke Indonesische Republiekwerd
geproclameerd. De geschiedenis van de vier
volgende jaren is de geschiedenis geweest
van de poging van het Nederlandse kapita-
lisme door militair geweld, door een kolo-
niale oorlog, de Indonesische revolutie on-
gedaan te maken. Vier jaar lang heeft Ne-
derland een halfslachtig en veelal een
dubbel spel gespeeld, met tegenzin door de
omstandigheden afgedwongen, zich vast-
klampend aan een staatsrechtelijke con-
structie heeft men onderhandeld zonder de
revolutie te willen erkennen of te begrijpen,
dat de gebeurtenissen op Java een onder-
deel waren van de strijd van het ontwaken-
de Azië én dat deze strijd door de Aziatische -
volken die geen macht ter wereld meer in'f*
de vroegere onderworpenheid kan terug-
dringen, in beginsel was gewonnen.
Men wijzigde de, Grondwet om een nieuw
rrjk&verö&rid mogelijk te maken', maar voor-
dien had men de Grondwet, gewijzigd om
een koloniale oorlog mogelijk te maken.
LInggadjati werd geaccepteerd, maar met ~
een eigen Interpretatie; met de Republiek '"-f
werd onderhandeld, maar marionettensta- j
ten werden in het leven geroepen; overeen-
komsten werden gesloten, maar In plaats
van een vermindering van Nederlandse
strijdkrachten werd het leger versterkt.
Alles werd gedaan orn de Republiek te
ondermijnen, haar gezag te beperken haar
te discrediteren, eerst als „Japans maaksel"
daarna als ,,instrument van Moscou". Ten
slotte — 20 Juli 1947 — begon de eerste
politionele actie, die mislukte, maar grote
delen van de Republiek onder Nederlands
bewind bracht. De koloniale reactie in het
moederland werd versterkt door de koloniale
bureaucratie in Batavia. Uitgerust met de
modernste oorlogstechniek en een eigen
apparaat voor political war f a r e ' ) trok op
Kerstmis 1948 het leger op om de onderbro-
ken koloniale oorlog voort te zetten. In Ne-
derland heerste de godsvrede. Tot tweemaal
toe had de Partij van de Arbeid aan de
voorbereiding en het doorvoeren van de
koloniale oorlog meegedaan. Het was een
verraad aan het Nederlandse socialisme.
Het was buitendien een dolkstoot in de rug
van hun Indonesische partijgenoten. Het
was een dubbel verraad.
Zuidoost-Azië bleek voor de meesten hier te
lande nauwelijks een geografisch begrip.
Voor degenen, die hier de politiek bepalen,
bleek net ook nauwelijks een politiek begrip,
terwijl sommigen van hen, zo heeft men de
indruk, deze wereld nog steeds en uitslui-
tend beschouwen als een jachtveld voor de
olie en de zending.

De Hitlertechnlek van het Nederlandse
Pearl Harbor werd onmiddellijk door^ de
gehele wereld als zodanig erkend, maar in
Nederland zelf wekte-de opmars naar Djok-
ja wel wat onlust, maar weinig onrust en
nauwelijks protest. Pas toen bleek, dat het
buitenland deze aangelegenheid niet be-
schouwde als een soort Zuidamerjkaanse
schermutseling tussen twee buurstaten
heeft men wat wrevelig de kleine Neder-
landse oren gespitst. De Nederlandse onder-
handelingen, de Intimidaties en het militaire
geweld hadden slechts één doel: een over-
komst tot stand te brengen met Djokja op
Nederlandse voonoaarden.

De tweede politionele actie is op een
mislukking uitgelopen, op een bankroet.

De poging de Indonesische onafhankelijk-
heidsstrijd te verzwakken door het in het
leven roepen van deelstaten^ is mislukt. De
deelstaten bleken hoe langer hoe minder
fnarlonettenstaten te zijn. Welke bezwaren
er ook tegen de Republiek van Indonesische
zijde waren; de Republiek bleef het symbool
en het fundament voor de bevrrjdingsstrijd
van alle volken van Indonesië,

Wij handhaven onze eis:

Volledige terugtrekking

der troepeti uit Indonesië

Het is alles tevergeefs geweest. De wit-rode
vlag van de Republiek zal de nationale vlag
worden van de Republiek Indonesia Serikat.
Het Republikeinse Indonesia Raja, haar
volkslied.
De Republikeinen en de federalen zijn het
na korte besprekingen eens geworden over
de voorstellen, die zij aan de Ronde-Tafel-
conferentie voor zullen leggen. Zij zrjn het
eens geworden over de staatkundige opbouw
van Indonesië. Alle bevoegdheden van de
Kroon en haar vertegenwoordigers zullen
worden overgedragen aan de voorlopige
federale regering. Binnen een jaar" na de
overdracht van de souvereiniteit zullen
vrije, geheime verkiezingen worden gehou-
den voor een Constituante/'een wetgevend
parlement. De overdracht van de souverei-
niteit kan geschieden, zodra de president en
de ministers zijn benoemd- De strijdkrach-
ten van het Nederlandse leger zullen in hun
geheel moeten worden teruggetrokken. De
kern van het nieuwe leger van de Verenigde
Staten van Indonesia zal gevormd worden
door de T.N.I., het huidige leger van de Re-
publiek. Op economisch gebied zal worden
geëist, dat de controle van buitenlandse
ondernemingen, wier werkzaamheid in In-
donesië ligt, ook aldaar zal worden uitge-
oefend. Pe grondslag zal derhalve worden
gelegd voor een economische organisatie,
waarbij na drie eeuwen koloniale uitbuiting
de exploitatie van de natuurlijke rijkdom-

men van het land in de eerste plaats ten
goede zullen komen aan de bewoners van
het land zelf en niet aan de blanke aan-
deelhouders van andere werelddelen.

I pdonesia Merdeka! Als socialisten, die van
het eerste ogenblik af de Indonesische re-

volutie hebben begroet en die sindsdien
tevergeefs hebben geprotesteerd tegen de
imperialistische poging de koloniale verhou-
dingen te handhaven, verheugen wij ons er
over, dat Indonesië eindelijk „los van Hol-
land" zal worden en dat de oude leuze van
Domela Nieuwenhuis en van de Internatio-
nale Antimilltartstlsche Vereniging werke-
lijkheid wordt- Wij verheugen ons daarover
ook daarom, omdat hierdoor een gevoelige
slag is toegebracht aan de Nederlandse
reactie. Maar men hoede zich voor illusies.
Men vergete niet dat deze nederlaag van de
koloniale reactie, van het Nederlandse im-
perialisme niet te danken is aan een verzet
van de Nederlandse arbeidersklasse en het
Nederlandse socialisme. Het falen van dé
twee politionele acties, de definitieve neder-
laag van de Nederlandse reactie en het
kolonialisme zijn te danken in de eerste
plageinjiari net verzet en de revolutionnairë
striierïJan het Indonesische volk zélf, aan de
solidariteit die het heeft ontvangen — niet
van Nederlandse socialisten en de Neder-
landse arbeidersklasse — maar van andere
— üïiMvakentfe vóücéïi in A#le" en ten slottfe
aan de internationale en met name de Ame-
rikaanse interventie. Het ïs dit feit, dat zijn
steibogi zal drukken op de verdere ontwik-
keliHjpin Indonesië. De historische schuld
en de consequenties van het dubbele ver-
raad van de Partij van de Arbeid zijn onder
meer dit, dat het de democratische, progres-
sieve en socialistische krachten in Indonesië
heeft verzwakt, de conservatieve zowel als
de communistische krachten heeft versterkt
en de strijd voor de sociale bevrijding, dié

, van nu af aan op de Indonesische agenda
staat, heeft vertraagd.
Ook voor Nederlandse socialisten is de strijd
nog niet ten einde en blijft waakzaamheid
geboden, wanneer men denkt aan de poging
om ter elfder ure een regeringscrisis van
stapel te laten, wanneer men leest hoe de
spreekbuizen van de koloniale reactie niet
aan capitulatie denken, hoe het orgaan van
de heren van de Rijkseenheld over de rege-
ring van Djokja schrijft als verdachte su-
jetten, „Blsevler" o-ver „opportunistische
machtswellustelingen", en „Trouw" over
„een stel onverantwoordelijke bandieten",
hoe juist nu de stemmen luider worden voor
een opheffing van het wapenembargo, dan
moet men wel tot de conclusie komen, dat
ondanks de Ronde-Tafelconferentie zij dóór
wensen te vechten voor het koloniale ba-
houd bis zurn bitteren Ende,
Wij handhaven daarom onze eis: volledige
terugtrekking van de Nederlandse troepen
uit Indonesië. Wij vragen volledige vrijheid
voor de Indonesiërs om over hun eigen lot
te beschikken en wij roepen de arbeiders-
klasse In Nederland'op tot daadwerkelijke
steun aan de socialisten in Indonesië.

') poUttcal warfare = politieke oorlogvoering.



Socialistische Perspectieven
rede van Sam de Wolf f in het jongerenkamp

H oe vaak hoort men tegenwoordig niet de uit-
drukking, dat het oude socialisme dood is,

morsdood en dat nieuwe vormen van socialisme
door ons moeten worden geschapen. Natuurlijk
is het waar, dat het verleden dood is, anders
immers zou het geen verleden zijn. Niet enkel
taalkundig is er verband tussen ,;verleden'' en
„overleden" Wel kan echter hiertegen tevens
worden ingebracht, dat het verleden niet in dien
zin dood is, dat het geen werking meer zou uit-
oefenen, dat het niet meer in ons zou leven. Het
leeft in ons, even zeer en :even sterk als de toe-
komst die niet komen zou, indien, zij niet in
ons was.

Het enige, dat eigenlijk geen realiteit heeft, is
toet heden. Indien wy het woord „nu" hebben
.uitgesproken, is dit ;,nu" reeds voorbij. Het
heden is énkel het raakvlak van verleden en
toekomst en stfn spanningen zijn die tussen
gisteren en morgen.

Men kan dit alles minder filosofisch en meer
sociologisch — maar in wezen is het het-
zelfde - aldus uitdrukken: dat men niets voor
de toekomst kan betekenen, tenzij men het ver-
leden,,kent, niets .van het toekomstige kan we-
ten en mede haar geboorte-weeën kan helpen
verkorten, indien men het voorbije ni&Vtheeft
begrepen. Men kan. geen perspectieven élgei, in-
dien men niet achter zich heeft leren scnBuwen.
,Want aan al,.de klagers over het dode oude
socialisme .dient öe vraag, te . worden gesteld,
.waarom het dood is, Het antwoord, dat het
refprmlstisch socialisme door zijn. leiders is „ver-
raden" en dat het zogenaamde communisme ook
geen socialisme meer is, maar enkel. eyfntbrerlt-
tuig in handen yan de beheersers van «hjmalf-
Aziatisch staatskapi^alisme, dit alles is geen
antwoord, hoogstens een nadere omschrijving
van de „dood" van het socialisme. Want waarom
kon dit alles gebeuren, waarom kunnen die
.reformlstlSQhe .leiders doen, wat zij doen en is
hun democratie, om een uitdrukking van Van
Randwijk te gebruiken, enkel „formeel" gewor-
den. En waarom is het communistisch-socialisme, _
dat zïch vóór en achter het ijzeren gordijn af-
speelt, zo'n jammerlijk schouwspel geworden?
Wat is toch de verklaring van dit alles? Dit kan
ons slechts verklaard worden door de zo zeer
gesmade „materialistische" fieschiedenisbeschou-
wingen. Hare aanhangers echter dienen dan
tevens de moed te bezitten, wars van alle uto-
pisterij, vrij van elk illusionistisch aelfbedrog
•de werkelijkheid te zien. 'En. de aldus gevonden
waarheid zal hen vrij maken.

Het socialisme van Europa droeg -tot aan 1873
toe alle kenmerken van het Franse socialisme.
Want frankrijk was toen het hart van het vaste-
land van Europa, het meest economisch ont-
wikkelde ïijk van het continent, waaruit de
revolutie, die de bourgeoisie, aan de macht had
gebracht, de Grote Franse Revolutie was voort-
gekomen. En het Franse socialisme — zó leefde
in zijn verkondigers en belijders ook het ver-
leden — droeg zo, vele kenmerken van die
Franse Revolutie. Engeland was wel op econo-
misch gebied de uitbuitende beheerser der
kapitalistische wereld, maar, niet alleen door
Kanaal en Noordzee, van het vasteland van
Europa gescheiden. Er is ook invloed van Enge-
land op de arbeidersbeweging dier dagen uitge-
gaan, doch Frankrijk was doorslaggevend.

Dan verplaatst zich het economische zwaar,
tepunt van Europa naar • Duitsland. De

„Gallische Haan", zoals Marx het in 1843 nog
had* geloofd, kon niet meer door zijn kraaien
het sein geven tot de proletarische revolutie in
Europa en het in vlammen staande Parijs van
1871 was niet het signaal voor de opstand der
arbeiders in Europa, doch het laatste oplaaien
der Franse revolutionnaire fakkel, vóórdat deze
voor altijd zijn taak had verricht. Frankrijk en
ook Engeland verloren hun dominerende functie
in het economische leven. Duitsland werd voor
Europa de heersende en beslissende factor Nu
wordt bet socialistisch leven en denken voor
jaren „Duits". Het mist, aangezien Duiteland
nimmer een burgerlijke revolutie gekend heeft,
elk revolutionnair élan. En ondanks Marx en
Rosa Luxemburg bezit het „Marxisme", dat zich
vanuit Duitsland Over West-Europa verspreidt,
elke revolutionnaire kern, welke aan zijn 20
schitterende en juiste gedachten daadwerkelijke
inhoud kon geven. Het „woord'1 .wae er, maar
het werd geen „vlees", dit kon' niet, was van uit
Duitsland te enen male onmogelijk. En de val
van het „Duitse Socialisme", Van l Augustus
1914 was niet de oorzaak van het verval van het
„oude" socialisme, maar de uitdrukking van Oe
werkelijkheid, dat Duitsland zijn taak vervuld
had, ,,Der Mohr hatte seine Schuldigkeit getan"
hij moest gaan. En niet zoals het socialistisc!
Frankrijk in 1871, waarin het verleden
Franse*'Revolutie.-zo'sterk leefde, stierf het-een
glorievolle, - maar een smadelijke <tóodf overeen*
fcomstig zijn verleden, het nooit overwonnen
Russische Jonkerdora,
En dit zo tragische gebeuren, dat in het heden
van West-Europa nog naleeft, was zo
door de verplaatsing van Rët zwaartepunt
wereld naar de Verenigde Staten van Amerika.
De „zo duizendmaal weerlegde" -en, „onweten-
schappelijke" Marx had reeds, vóórdat nog het
tussenstadium, de economische süpprematie van
Duitsland in 1873, had ingezet, in 1867 op de
laatste bladzijden van het eerste deel van „Das
Kapital", dit voorspeld. „En steeds dreigender en
dreigender 'verheft zich tegenover de oude zee-
koningin Engeland, aan de andere kant van: de
Oceaan de jonge reuzen-republiek".
Het is niet van pikanterie ontbloot, indien
schrijver dezes de lezer, nu- hij Marx' schit-
terende voorspelling citeert, iets van de aller-
jongste tijd mededeelt. Een intellectueel, lid van
de Engelse Labour Party, heeft, een boek over
de geschiedenis van zijn partij gepubliceerd,
waarin hij schrijf t, dat het zo wensenswsard zou
aijn geweest, „dat Marx' werken tegelijk met
zijn gebeente in 1883 op Highgate Cemetry be-
graven waren geworden". Als wij Uit Blezen en
te recht ons verheugen over de scherpe' blik van
W. Glenvil Hall — 20 heet deze grote auteur —
In het verleden, dan begrijpen wij tevens de
grootse perspectieven van de grote leiders van
Labour!

U och keren wij tot de profane werkelijkheid
terug. Het zwaartepunt van de wereld ligt thans
niet meer in Londen, Parijs of Berlijn, maar in
-New York. Nu zal daar ook het zwaartepunt der
socialistische arbeidersbeweging komen te liggen.
Met welk een intense belangstelling hebben de
oude leiders van. het socialisme naar Amerika ge-
zien, hoe vurig hoopten zij, daar ieen socialis-
tische arbeidersbeweging te zien ontstaan. Zij

kenden de oorzaken, die die groei in de weg
stonden, maar zij wisten ook, dat die- oorzaken
eens zouden wegvallen en dat dan de groei in
dat „land zonder enige feodale traditie" zich
razend snel ontplooien zou.
Zo schreef reeds Mozes Hess, een der voorgan-
gers van Mars, in het eerste dagblad, waarvan
Marx hoofdredacteur was, „Die Bheinische Zei-
turïg" in September 1842, dat het niet-kouien van
het socialisme in Amerika slechts tijdelijk kan
eijn. ,Het socialisme moet ook daar doordrin-
gen". „Hoe lang dit ook nog duren mag, toch
laat zich reeds afmeten, wanneer dit geschieden
zal. Dan zullen de sociale tegenstellingen, even-
als in Europa, in volle scherpte aan de dag tre-
den, tegenstellingen aan wier oplossing de 19de
eeuw juist thans is begonnen".
Honderd jaar later is dit ogenblik gekomen Van
uit Amerika begint thans een nieuwe periode
voor heV socialisme. Het „Amerikaanse Socialis-
me" neemt de rol over van het „Duitse" en
zal al de schoonheden van zijn beide voorgan-
gers in zich opnemen. Ook het revolutionnaire
van het „Franse Socialisme" wat in Amerika
kan, wijl de Verenigde -Staten een Burgerlijke
revolutie hebben doorgemaakt. In het land der
geweldige kapitalistische ontplooiing groeit
zeer spoedig een machtige arbeidersbeweging op.
En wie mijn verwachtingen illusionnair noemt,
ze als utopisch verwerpt, hij had op de inter-
nationale meeting in het Vlamkamp moeten ko-
men en naar de uiteenzettingen van de Ame-
rikaan Schachtman moeten luisteren. Elk
woord, elk feit door hem gememoreerd, was een
bevestiging van „onze perspectieven".

N atuurlijk zal ook dit komende „Amerikaanse
Socialisme", dat aan de wereld kïassenwor-

stelingen zal doen zien, waarbij die der andere
landen lilliputachtig -zullen zijn,- zijn eigen
„Amerikaanse" kenmerken vertonen. Maar
zoals Amerika het hart van het kapitalisme ge-
worden is, ao wordt het-ook thans het hart van
het nieuwe socialisme.
Men heeft dit tegenover mij, toen ik dit ver-
kondigde, zo fel „ontkend. Men verwacht dit juist
niet uit Amerika, maar uit achterlijke boeren-
landen. Hoe weerspiegelt zich hierbij een zelfde
controverse als tussen de opvattingen van Marx
en Bakoenin, waarbij de laatste al het heil ver-
wachtte, niet van.de landen der grootindustrie,
maar vanuit het achterlijke Italië en Spanje
zijner dagen. Daaruit moest het socialisme
komen!
De ontplooiing van het Amerikaans socialisme
zal bovendien zo sterk worden bevorderd door de
wereld-depressie, welke pas over enkele jaren in
volle felheid zich zal manifesteren. Zoals de
eerste Europese arbeidersbeweging Lu de Jaren
der depressie 1826—1850 in volle kracht ont>
stond als het Franse socialisme en de Chartis-
tenbeweging van Engeland, zo zullen de huidige
depressie-jaren de groei van de AmeriJtaanse
arbeidersbeweging verhaasten en versnellen
Dan ook — maar ook eerst dan — komt de her-
leving van het Europese? socialisme, voor nieuwe
wereldproblemen geplaatst, welke echter alleen
in wereldverba iid zullen zijn op te lossen.
Dan zal tevens in Rusland in volle felheid de
socialistische beweging opleveji tegen alle on-
derdrukking in, als de massa der uitgebuiten
daar door elk gordijn ten slotte neen het nieuwe
revolutionnaire Westerse socialisme zal aan-
schouwen.
En een nieuwe Internationale zal ontstaan, niet
uit kleine sectes bestaande, maar uit machtige
bewegingen, gevoed uit het hart der wereld en
niet — mogen de vrienden uit de Oude S.D.A.P.
het mij vergeven — niet uit Zeist of een dorpje
uit Drente!
Heerlijke perspectieven llgpen voor ons open
als men de werkelijkheid weet te zien. „Het is
eeri IUSL om te leven"!

SAM DE WOLFF



Amerika en het Socialisme
Max Schachtman spreekt op de internationale conferentie

W aarde wakkers. Wanneer ik hier in het
kamp de vragen hoor die vele kameradsn

mij stellen, dan schijnen ze soms te denken dat
ik niet uit een ander land, maar van een andere
planeet kom: „Is het waai' dat a!le Amerikaanse
arbeiders een auto hebben, en niet zo maai- een
Fordje, maar liefst een Buick of een Rolls Rpyce,
dat ze allemaal in hun hart. reactionnair zijn,
dat de New Deal alle moeilijkheden van het
kapitalisme opgelost heeft, dat de communisti-
sche partiï in de Ver, Staten verboden is en dat
ons land met reuzenschreden naar het fascisme
gaat? Nee, waarde makkers, niets van dat alles
is waai- en daarom w.il ik trachten u een korte
schets van de werkelijke toestand bij ons te
geven:
De moderne geschiedenis van onze arbeidersbs-
weging begint eigenlijk met de New. Deal. Tot
daar aan toe hadden we de prbsperity (welvaart».
dat wil zeggen het kapitalirfrenparadijs nam*
Amerikaans voorbeeld, zonder socialisme, zonder
echte vakverenigingen, met hoge prijzen en stij-
gende productie: Marx had afgedaank misschien
had hij honderd jaar geleden wel gelijk, maar nu
hadden wij in de vrije concurrentie de oplossing
voor alle kwalen gevonden dat kwam omdat
wij als Amerikanen zo'n bijzonder bloed hadden.
In 1929 kwam plotseling: het einde van deze
schone droom en stond de bourgeoisie die gelf
aan haar eigen propaganda was gaan geloven
stom verbaasd voor de algehele cr^is.
De American Federation of Ijabor, die geen klas-
senstrijd maar klassensamenwerfcing predikte
had het socialisme gecorrumpeerd. Zij wfls egt}
federatie van iio&verenigügen in.de engste zin,
zodat zelfs de ruitinzetters^erijdg .venstermakers
hun eigen bond hadden. J)$. voornaamste strijd
die zij voerden was ,de opdexiinge strijd;, om de
leden, dat. wil zeggen om de contributies waar-
van de leiders een menswaardig bestaan konden
voeren. Verder beantwoordden jij aan het ideaal
der anarchisten, zij. bemoeiden zich in het ge-
heel niet met de politiek. De, meeste dezer bon-
den waren anti-socialist en anti-neger. in hun
reglementen stond dat iedere blanke boven de
31 jaar lid kon worden, maar de negers waren,
niet blank! Eigenlijk was alleen de arbeidere-
aristocratie georganiseerd in deze bonden terwijl
de grote meerderheid der ongeschoolden onge-
organiseerd bleef. In 1929 werd dat alles met
een slag anders, toen ook de arbeldersaristocra-
ten met rmn spaarbankboekjes voor de gesloten
loketjes van failliete banken stonden. In andere
landen zou zulk een geweldige inesnstorting met
de massale werkloosheid die er op volgde tot
sociale revolutie geleid hebben. De buitengewone
kracht en rijkdom yan de Verenigde Staten
maakte de laatste vijftig jaar echter een bijzon-
dere vorm van kanalisatie der onlust mogelijk
onder leiding .van de enige grote, politicus ,die
de Amerikaanse bourgeoisie .voortgebracht heeft,
E'rankHn Delano Roosevelt, Hij herorganiseerde
het kapitalisme op winstbasis, doordat hij van
staatswege de winst garandeerde. Heus, de Ame-
rikaanse kapitalisten, met hun 18 bilüoen, niet
millioen dollars, en niet guldens winst, hebben
geen redenert .tot; klagen,-De revolutie werd afge*
kocht met een aantal hervormiiigeri die in de
meeste Europese landen reeds jaren geleden
doorgevoerd waren.
De socialistische partij van Eugene Debbs be-
klaagde aich bitter, dat Roosevelt haar program-
ma gestolen en haar de wind uit de zeilen had
genomen. Dat pleitte niet tegen Roosevelfc, maar
tegen de reformisten. Zij hebben zich van deze

slag niet hersteld en zijn nog slechte een klein
propagandagroepje. Toch loste ook de New Deal
de crisis niet op, 5 jaar na haar begin waren
er nog 18 millioen werklozen. Dit vraagstuk
werd slechts opgelost op de manier waarop ook
Hitler het oploste; door de oorlog.

np oen er eenmaal oorlog was, was er werk voor
•*- iedereen, zelfs voor vrouwen en kinderen en
men beweert dat ook enkele kapitalisten hebben
moeten werken. Zo werd de kapitalistische crisis
omgezet in een mensheidscrisis. Na de oorlog
echter verrees üft de puinhopen de C.I.O., de
Confederated Industrial Organisation; Zij was

met duizenden te doen kreeg, die weigerden de
fabrieken te verlaten en de machines gebruik-
ten om zelf primitieve wapens te vervaardigen.
De verontwaardigde artikelen* der kranten be-
zorgden de Etakers enkel maar vrolijke ogen-
blikken. De brandweer en de federale troepen
schoten, ondanks het traangas dat er nu een-
maal bij hoort, te kort als stakingsbrekers. Zo
gaven deze arbeiders aan alle socialistische be-
roeps- of amateur-pessimisten een lesje.
Toch brachten zij nog slechts een bedrijfsbewe-
ging en geen politieke partij tot stand. -Dat Js
teleurstellend, maar flat i& taiet hopeloos. Onze
nog kleine revolutiormalr-socialistisohe beweging
(de Independent Socialist Leagueï meent dat het
mogelijk zijn zal een arbeiderspartij op de
grondslag der bedrijfsorganisaties tot stand te
brengen. Want de politieke bewustheid in Ame-
rika groeit snel. Ook de achterlijkste arbeider
heeft in de oorlog gevoeld hoe de staat zich met
alles bemoeide. Destijds nam hij hem zijn zoon»
Hij vraagt zich af waarom hij dan thans niet de
bedrijven ontneemt aan de kapitalisten. Zeker
de Amerikaanse arbeider leeft gemiddeld beter
dan die van Europa, maar in vergelijking tot de
rijkdom van het land, fret nationale inkomen en
de winsten, wordt hij procentueel sterker uitge-
buit dan de arbeider van Europa. Hij begint
zich van zijn kracht bewust te worden. Hij was
het die, tegen Wallstreet in, Roosevelt koos, en
hfj koos ook Truman die zo verbaasd was over
zijn overwinning, dat hij er vier weken lang
niet van "kon spreken. Maar Truman is een
nul en wel een AmeriKaaiïsé nul; dus;de groofsfe'
nul van de wereld. Hij zal de moeilijkheden
waarvoor het Amerikaanse' kapitalisme opnieuw1''
komt te ctaan niet op fcunnerr lossen.
De Wallace-b e weging was een Russisch maai^
wer-Jc, waarin de 'Stalinisten alle leidende posities
bezetten. Het pleit voor de rijpheid der Ameri-
kaanse arbeiders dat zij deze partij in ha'ar
heny jk?ten staan, zodat ze -slechts l millióen
sterri^SÏ haalde ih' plaats Van ' dé 10 •'tiillïïtièH
waarop ze had gerekend, 'Want de Amerikaanse
arbeider mag dan achterlijk sijn, hij is geen
idioot.

"VT-u nadert een nieuwe ' depressie én meri
** vraagt zich af, is een nieuwe New Deal

' '

„Wij verbeelden ons' niet een Messiaanse roe-
ping te hebben. Maar wij hedben -alle redenen
om te geloven, dat er een Amerikaanse sociciïis-
tische beweging komen zul. Wij geloven aan de
toekomst en wij weten, dat zij ons zal toebe-
horen." MAX SCHACHTMAN

een gevolg der historische noodzaak en ver-
wezenlijkte wat wij vijftig Jaar lang schijnbaar
tevergeefs gepredikt hadden. zij verenigde de
ongeorganiseerde ongeschoolde massa samer; met
de andere arbeiders ó'p'grondslag niet van het
vak, maar van de bedrijven. Zij drong door ir*
industrieën die hele legers gebruikt hadden om
iedere organisatie te'beletten; de auto-industrie,
de rubber- en olie-industrieën, de vleesconserven-
fabriefcen, de electro-, radio- en luchtvaart-
industrieën en zelfs in het oer-reactionnaire Zui-
den. Zij was niet langer uitsluitend blank, ,zij
was democratisch en richtte zich tegen dé
bureaucratische tradities der oude vakvereni-
gingsbonzeni Zij haalde met een sprong onze
achterstand in en bepaalde zich niet tot petities,
maar greep naar de allerscherpste en modernste
vormen van strijd zoals de sit-down-staking. De
politie werd gemobiliseerd, maar de politie ver-
loor haar moed-toen ze rüet met tientallen, maar

f. maar het is niet waarschijnlijk, Zelfs
dé rnogelijkheden van de Verenigde Staten zijrï
niet onbegrensd. Ons nationale budget bedraagt
43 billioen dollars, een sommetje waar ie van
leven kunt. i van hét nationale inkomen, £ 'daar-
van, dat is 30 billioen dollar wordt besteed voor
oorlogsdoeleinden. Ook jullie mogen daarvan
mee profiteren en van onze leningen mooie uni-
formen bij ons kopen voor de Nederlandse en
Belgische divisies van ons leger. Dan blijft er
maar' weinig, ruimte voor sociale hervormingen
over! Ik geloof niet dat de depressie van thans
tot een crisis als die van 1929 uit zal groeien. Ik
geloof ook niet dat de oorlog aanstaande is.
Maar wel geloof ik dat wij nog tien jaar voor de
boeg hebben, waarin de radicalisatie-der Amer^*
kaanse arbeidersklasse zich zal doorzetten. Het
socialisme reist naar het Westen, het Is de
Atlantische eceaan:reeds overgestoken. Rood zal
onae- banier worden en Marx kan op geen EHis-1

eiland tegengehouden worden,, zijn leer reist ook
zonder visum. Wij zijn 'door historische oorzaken,
een zeer heftig volk, Marx zelf wees op onze
onafhankelijke geest, ons gebrek aan -feodale
tradities, ons aangeboren democratisch gevoel;
Kulk een volk zal zich niet bufgen. Het staat pas
aan het begin van de strijd voor het socialisme^
maar dat begin 1& goed: Ook met slechte leiders
en slechte programma's zullen- wij voorwaarts
gaan en in onze stormachtige' vaart de andere
volkeren en zelfs misschien uw P.v.d.A. mee-
slepen op de weg naar het socialisme. Wij ge-
loven aan de toekomst en wij geloven dat zij ons
zal behoren.



De internationale

„Wij sten hoe in deze wereld de lijnen zich reeds
beginnen af te tekenen van de derde macht, die de
oorlog nal kunnen verhinderen."

FENNER BROCKWAY

„Zoals in het Vlamfcamp het stof, waartegen
niemand zicn beschermen kan, overal doordringt,
in oren, mond en ogen, zo moeten wij socialisten
in de wereld een geweldige stofwolk doen
opwervelen, opa~at de mensen zich de ogen
moeten uitwrijven en hun neuzen snuiten, — het
moet hun onaangenaam te moede worden in
hun gemakzucht en hun onverschilligheid, tot ze
eindelijk begrijpen, waar het nu om gaat, tot
ze eindelijk snappen, dat nu van iedereen per-
soonlijke verantwoordelijkheid geëist wordt,
wanneer de mensheid van haar onderdrukking
bevrijd wil worden door het socialisme, dat tot
doel heeft: „vrijheid, gelijkheid en menselijk-
heid".

l Augustus in het Vlamka

„Kameraden uit het "buitenland, wij verwachten
van u dat ge ons nieuwe idealen zult geven en
nieuwe geestdrift, Aie wij in dit mooie maar kleine
landje zozeer'nodig hebben en 'wij verwachten van
u, ddt ge ons perspectieven zult tonen voor wat ons
in deze tijd en op dit ogenblik te doen staat."

SAM. DE WOLFP

M et deze woorden eindigde de
Wïlly Bérkhan, zijn rede op de rfe inter-

natonale meeting in het Vlamkanip op l Augustus-
Hij drukte daarin ongetwijfeld dé zin van het kamp
uit: „Het socialisme mag niét langer theorie zijn
van ideologen of alleen maar een politieke belijdenis,
maar moet vlees en bloed in ons worden en onmid-
dellijk in de persoonlijke daad omslaan'" .

\S>
„Verantwoordelijkheid van allen voor alles"
„Verantwoordelijkheid van allen voor alles" was de

leuze, die boven het podium In de grote tent hing.
Een jaar geleden hing daar een andere leuze:
„Wereldverbroederlng". Maar in de tijd: die tussm
deze twee kampen verlopen te, is er heel wat gebeurd.
De spanningen en tegenstellingen in de wereld zijn
tot een cacofonie van dissonanten gegroeid, welke
zelfs onze aan jazz gewende oren pijnlijk aandoet.
Zij laten geen ruimte meer voor wensdromen of
illusies. Wij zijn geen toeschouwers meer, die uit de
zaal het spel gadeslaan, maar worden meer en meer
tot medespelen gedwongen. Het vorig jaar vond ö'e
eerste Augustus^meeting nog in de open luchtplaats
tussen berken en dennen. Het lijkt haast een sym-
bool, dat wij ditmaal vergaderden in de grrj^ tent,
waar op de vastgetrapte grond^geen grfL.z/ietje
meer vermocht te groeien. Zo schijnt de ueflijke
droom van een wereldverbroedering verwelfct en ver-
trapt. Er .zijn nog slechts geïsoleerde .socialistische
eilanden over. het vlamkamp is er één van. Van
alle zijden worden zij bedreigd door de woedende
golven van .kapitalisme, stalinisme, imperialisme,
katholicisme. Geen dromen, maar zware cgodn-
lijke inspanning en arbeid van ieder ofw^f' zijn
nodig, om deze eilanden weer door vaste, dammen
van socialistische weerstand te verbinden.

„De overwinning der Chinese revo-
lutie luidt een nieuwe epoche in de
geschiedenis van het socialisme in."

JEF LAST

Sam de Wol f f opent de meeting
Dit besef sprak ook uit de woorden, waarmee Sarn
de Wotff de bijeenkomst opende. Hoe vaak zijn
zulke begroetongswoorden niets' dan wat lege fort
mules, die het ongeduld der vergadering op de
proef stellen! Hier echter kwamen zij uit een zo
brandend bart, dat ieder woord een vonk scheen,
waaruit de vlam van die middag op zou laaien. Een
vuurwerk van geëist en gloed, dat tegelijkertijd dooi;
zijn helderheid ons inzicht verscherpte. Meteen zat
de geest er in, Sam de Wolff had de vergadering te
pakken.

Fenner Brockway aan het woord
Uit Engeland was Penner Brockway gekomen^ de
stichter der ILP én de grote vriend en vertrouwens-
man der gekleurde volkeren. De vorige avond had
hij „De^Vlam" een complimentje gemaakt; „Ik ben
een geboren journalist", zei hij, „zelfs in de gevange-
nis kön'ïk het niet nalaten een krant uit te geven, k
Ze werd op WC-papier geschreven en dé abonne-
mentsprijs was twee velletjes WC-papier. Daar de
circulatie van cel tot cel te lang duurde, hingen we
haar Dinsdags en Donoerdags pp de plaats, waar
alle gevangenen eens per dag plachten te komen.
De queue voor het toilet was op die dagen zo lang»
dat de gevangenisdokter een onderzoek liet instellen
naar het dieet op Maandag en Woensdag. Ik weet
dus wat een krant is. Maar van de vele socialistische
weekbladen, die ik uit de gehele wereld ontvang,
acht Ik zonder enige vleierij „De Vlam" het best
geredigeerde."
Deze middag voegde hij er aan toe: „Een kamp en
bijeenkomst als deze, zouden slechts zeer weinige
links-socialistische groepen in Europa tot stand
kunnen brengen". Op die zelfde luimige, typisch
Engelse manier sprak hij verder, laconiek, nuchter,
Epals hij daarnet nog rustig aan de tafel zijn pijpje
zat te roken, tot hij plotseling door het vuur van
zijn diepere geloof gegrepen, met armen en handen
zijn overtuiging ,als..het ware tastbaar aan de toe-
schouwers schijnt te willen overdragen.

Bet andere Amerika

H eel anders Max Schachtman, de hoofdredac-
teur van 1},Labor Actioïi" en voorzitter der Inde-

pendent Socialist League of America. Hij is in zijH
manier van spreken en optreden even" typisch
Amerikaans als Fenner typisch Engels is. Maar wat
hij zegt is allerminst dat, wat wij, in Duitsland ten
minste, gewoonlijk van officiële Amerikaanse rede-
naars te horen krijgen. Het is alsof hij met een
reeks van feit*n de profetische voorspelling van
Sam de Wolf f wil staven, dat uit Amerika een ver-
nieuwing van het socialisme is te verwachten, die
heel de wereld door haar stormachtige dynamiek
mee zal slepen. Velen zullen met verbazing en



spreekt!
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vreugde dit volkomen nieuwe beeld' in zich hebben
opgenomen van het andere Amerika, waarover de
burgerlijke kranten hardnekkig plegen te zwijgen,

Indonesië heeft het woord
Een ontroerend ogenblik, voor ons Duitsers een
bijna wonderbaarlijk bewijs van waarachtige demo-
cratie was, toen de blinde Alara Darsono uit naam
van zijn Indonesische landgenoten, zich tot de ver-
gadering richtte. Toen voelden wij allen, hoe üelfs
de oorlog tussen twee volkeren niet meer In staat
is de Verstandhouding tussen socialisten van ver-
schillende landen te verbreken en hoe er tussen
waarachtige socialisten geen plaats meer is voor
rassenhaat of chauvinisme,

Het andere Duitsland
Sam de Wolff had in zijn openingsrede Engeland
geroemd als de bakermat van de vakbeweging, de
coöperatie en de grote Labourbeweging. Daarna
richtte hij zich tot „meinen lleben deutschen
Ffeünden", en sprak van het andere Duitsland dat
hij liefgehad had, omdat het aan de wereld een
Marx, een Engels, een Héine, een Lieblcnecht en
een Rosa Luxemburg had geschonken.
Bij deze woorden sloot Willy Berkhan aan, de
eerste spreker na een Korte pauze. „De lucht die ik
hier ruik", zei hij, „is dezelfde "goede lucht, die ik
ale kind geroken heb in de rode kinderrepublie-
fcen .in Denemarken en Nederland, de laatste -maal
in 1929. Destijds riepen we elkaar een „tot weer-
ziens in Amsterdam" toe. Maar toen Amsterdam

.kwam, hadden wij in Duitsland de roü'e vanen reeds
moeten begraven en waren duizenden van, onze
beste makkers reeds in de concentratiekampeh op-
gesloten. Dat ik thans toch weer In uw midden, hier
in Nederland ben, bewijst, dat de komst der Inter-
nationale wel vertraagd, maar nooit verhinderd kan
worden."

Van Rand wij k, de stem van het verzet
Een Engelsman, een Indonesiër, een Duitser hadden
het woord gevoerd. Was het niet opnieuw symbo-
lisch, dat vlak na de Duitser een der grote mannen
van .het Nederlandse verzet sprak, Van Bandwijk?
Penner Brockway had als centra van zijn rede-
voering twee thema's gekozen: de noodzakelijkheid
van een verenigd socialistisch Europa, en de ver-
binding van de strijd voor dit socialistisch Europa

; met die der volkeren van Azië en Afrika voor hun
nationale vrijheid- Van Randwijk voltooide feitelijk
zfjn gédachtengahg, door er op te wijzen, dat de
nationale onafhankelijkheid dezer volkeren slechts
waarde en betekenis heeft voor de wereld, wanneer
zij onmiddellijk door een strijd voor het wereld-
soelalisme gevolgd wordt. Jef Last, die met een kort
woord een aantal Chinese kameraden welkom
heette, rondde deze gedachte af, door op de gewel-
dige betekenis der Chinese revolutie te wijzen.
Tijdens de rede van Schachtmad, die op een andere
pagina van dit nummer uitvoerig wordt behandeld,
begon de regen op het dak van onze grote tent te

. klateren, alsof zi] ons aan de dreigende buien
herinneren wilde, die ondanks tijdelijke opklaring,
hier en daar, nog altijd boven onze hoofden hangen.
Het scheen mij toe, alsof de mensen daar op de
harde banken zich in een behoefte de kameraao>
schap beter te voelen, dichter tegen elkander
drongen. Ik moest ook denken aan de bijeenkomst

Tekeningen van Siegfrieü Oelke en ffilde Korner

van de vorige zomer onder een hemel zonder wolken.
Misschien zijn de onweerswolken van een dreigende
nieuwe oorlog sindsdien in werkelijkheid iets min-
der dicht geworden, maar zeker is, dat het gevaar
van hun ontlading de massa van dag tot dag meer
bewust wordt. Daarom leeft; die Ie Augustus 1940
in mijn herinnering voort als een soort feestdag,
terwijl mij van deze bijeenkomst in de tent, voor-
namelijk de diepe ernst bij zal blijven.
„Men £gj|ft mij gevraagd", zei Fenner Brocfcway,
„of itej2jj*a1 de situatie in Engeland wilde spreken,
die inderdaad ernstig genoeg is. Maar nog veel
ernstiger is het oorlogsgevaar, dat ons boven het'
hoofd hangt. Twee generaties hebben de oorlog be^
leéfd, het is niet ondenkbaar dat ook een derde
generatie haar weer mee zal maken. Wij moeten
haar verhinderen, niet slechts om de mensheid
voor VdStetigiög te bewaren, en het beste van onze
beschSPffië te redden, maar vooral om voorwaarts
te kunnen 'schrijden naar de grote en schone
mogelijkheden die thans technisch binnen ons
bereik zijn gekomen",
De dreiging van dit gevaar gaf de vergadering haar
diepe ernst, de mogelijkheid van deze toekomst
maakte dat de ernst met vreugde en vertrouwen
gemengd was.

Jef Last sluit de vergadering

Jef Last sloot de vergadering met een rede. die
meer was dan enkel maar een samenvatting. Hij
sprak afwisselend in verschillende talen, waarbij
hij niet het vooraf gezegde vertaalde, maar met
andere woorden en voorbeelden als het ware
variaties bracht op het zelfde thema. Een merk-
waardige methode, die wij voor andere internatio-
nale samenkomsten sterk aan zouden willen be-
velen. Hij eindigde zijn rede met het voorlezen der
resolutie.

De resolutie

Resoluties hebben over het algemeen geen grote
invloed op de loop der historie. Maar al te vaak
bestaan ze uit een reeks van leuzen en holle woor-
den, die tot geen enkele consequentie verplichten.
Daarom was het goed, dat deze resolutie aich meer
tot ieder van ons persoonlijk, dan tot regeringen,
parlementen of een vage massa richtte. Zij hield
ons concreet voor, wat onze persoonlijke opgave en
naastbijliggende plicht is. Zij wees een weg, die
wij ieder in ons eigen land kunnen gaan en volgen.

Dreigend als de donkere wolken, die langs de
hemel trokken, toen wij de grote tent uit-

kwamen, hangt het gevaar van een nieuwe wereld-
oorlog boven onze hoofden, steeds duidelijker echter
wordt ooï het inzicht, dat wij deze middag in die
tent verwierven: slechts de verwerkelijking in snel
tempo van ons socialistisch doel kan dit gevaar
bezweren. Daarvoor is de onmiddellijke samenwer-
king van^ane vrijheidslievende socialisten en alle
progressijeze democratische arbeidersorganisaties
noodzakend.;' Slagen wij er niet in deze samenwer-
king tot stand te brengen, dan-zal het kapitalistische
imperialisme, dat wij in een figuur als. Churchill
gepersonifieerd zien, ons naar de afgrond voeren.
Maar Alam had gelijk, dat slechts twee sterke man-
nen, oog' in oog en band ut hand, dit doel kunnen
bereiken: ^e volkeren van Europa en de volkeren
van overtdêTdpenner Brockway wees er op. hoe ook
bij hen dfe-döcialistische gedachte steeds meer veld
wint. Het is de dynamiek der geschiedenis, welke
ons tot elkaar brengt, hoezeer ook de militairen
trachten ons tegen elkander op te jagen.
Tot deze samenwerking van twee geweldige krach-
ten zal het congres van October te Londen, dat wij
in deze bijeenkomst beloofden voor te bereiden, een
belangrijke stap zijn. Maar deze stap zal slechts
gedaan kunnen worden onder de rode vaan en niet
onder de geel-witte banieren ener sociale en cul-
turele reactie. Reeds is het vijf minuten voor twaalf.
Het is hoog tijd, dat wij de handen ineenslaan, om
eindelijk de derde macht tofc een.; werkelijkheid te
maken, die tot nog toe enkel nog maar als idee of
breekbare parlementaire combinatie bestaan heeft
De bijeenkomst van l Augustus heeft er veel toe
bijgedragen ons allen onze persoonlijke verantwoor-
delijkheid voor het tot stand komen van deze derde
macht, los van en tegenover de twee grote imperia-
listische blokken, te dqen voelen. Nog zijn wij vrij,
nog kunnen wij in het Vlamkamp ongehinderd
spreken, nog hebben wij de mogelijkheid onze
organisaties te versterken en ons front op te bou-
wen. Geen volkerenbond, geen commissies, geen
parlementen en geen vertegenwoordigers kunnen
deze taak van ons overnemen. Het is, zoals de leuze
boven het podium luidde: ieder van ons Is voor het
geheel verantwoordelijk. Het hangt niet van anderen,
het hangt geheel en al van ons zelf af. Met dit
bewustzijn gaan wij naar huis toe.
Wij zelf zijn tot de trotse en zware taak geroepen
op de puinhopen en de ruïnes der oude wereld een
nieuwe, betere samenleving te bouwen.

HANS BITSCHER (Hamburg).



Jef Last:

Indonesië, China en het Socialisme

Ondanks allerlei „incidenten", ondanks de
pressie die hoge Nederlandse officieren door

hun ontslagneming hebben trachten uit te oefe-
nen, ondanks de pogingen van Romme—Beel
om rjog op het laatste ogenblik ds overeenkomst
door een regeringscrisis te torpederen, maar
ook ondanks de ophitsende rede voeringen in het
parltment van Djokja, de tegenstand der TNI-
offlcieren, die terecht opmerken Ü3t er met vier
maanden guerüla meer bereikt is dan met vier
jaar onderhandelen, en de bezwaren van sjahrir
heelt het accoord van Batavia zijn voortzetting
gevonden in de ondertekening van de order
„staakt het vuren" en het besluit tot deelneming
aan de Ronde-Tafeiconferentie.
Wanneer hierdoor de Levens van honderden Ne-
derlandse en Indonesische iongens gespaard
worden en de ontzettende lasten die de oorlogs-
toestand voor beide volkeren medebracht' ver-
licht is er reden om te juichen en zal menigeen
bereid zijn een spons over het verleden te halen
t.rï te vergeten dat dit alles niet dank zij, maar
chdanks de politionele actie bereikt werd. Wij
delen deze vreugde, hoewel wij misschien beter
da'o anderen beseffen wat er in dié' tussentijd
verknoeid werd Het'was de grote overwinning
van Sutan Sjahrir dat hij de macht aan mili-
taire avonturiers wist té ontwringen om zé in
handen van eeiï gefestdrif tig en eensgezind
parlement té' lefgenï het is onze schuld dat ten
gewclge der militaire acties Juist deze elementen
weer invloedrijker 'zijn dan ooit te voren, en;

wanneer de Nederlandse regering er te recht,
rekening mee houdt, dat het nog maanden zal
durefc eer de order „staakt het vufrfnTJitoveral
uitgevoerd fcördt, Itdmt dit, tfoordat^iftfl' het
gezag en bestuursapparaat der republiek ver-
nietigd hebben, tfat- thans -langzaam eo onder
ontzaglijk moeilijke omstandigheden weer1

opgebouwd moet worden.
Er zijn echter nog andere redenen waarom ons
gejuich niet 'ai te luid, kan klinken. ig

Het is steeds onze stelling gewee^^at de
nationale bevrijding aan de sociale bevrijding
moca voorafgaan. Doch de vorming van nóg
een nieuwe souvereine staat in Azië naast de
vele andere reeds bestaande nationale staten
interesseert ons uitsluitend als een historisch
noodzakelijke stap in de richting dezer sociale
revolutie. En wij zijn het eens met Benesj, dat
in onze tijd een nationale revolutie zonder
daarop volgende sociale revolutie onmogelijk is
geworden en gelijk zou staan met een abortus.
De nationale revolutie is, ondanks verbitterde
Nederlandse tegenstand, een feit geworden.
Wanneer de anti-revolutionnairen geweigerd
hebben op het gefluit van vogelaar Homme in
te gaan en-deze gelegenheid aan te grijpen om
met een coalitieregering het • rooms-rode front
te breken, dan vloeit dife- soort uit het besef dat
het gemakkelijker is uit het accoord oppositio-
nele winst te halen, dan zelf een regeringspoll-
tièk te voeren, die tegen de stroom der historie
zpu moeten -ingaan Daarvoor is de druk .van
Amerikaanse zijde te sterk geweest, zo sterkv
dat onze militairen ten alotte tóch in het vast-
stellen van nieuwe demarcatïelijnen iiebbeta
moeten toestemmen, • wat zU nog enkele weken
geleden voor onmogelijk verklaarden. Maar deze
druk. heeft gewogen op beide partijen, en de
Vraag is, Of haar uiteindelijke doel niet was om,
door het verwezenlijken der nationale bevrijding,
de Sociale te beletten.

Dat was in ieder geval de politiek van Van
M ook, en hier geloven wij dat Nederland

vocrlcpig toch een succes behaald heeft Wij
siii-htten de Malino staten als een concentratie '
van feodale en reacfaonnaire elementen en wa-
ren er trots op, dat in die meer achterlijke ge-
bieden geen spoor van Communisme ''iel te be-
speuren. De ddor Moskou geprovoceerde Moeso-
ac.tït- had tot gevolg dat de linkervleugel in de
Rtpubliek aanzfenliik verzwakt werd eii ds rëge^
r-r.g' naar rechts schoof. Slechts op deze grond-
sittg ia de overeenstemming tussen de federale
staten en de republiek mogelijk geworden. De
repering der nieuwe federale republiek zal esn
burgerlijke en ten dele zelfs feodale regeling
zij:.i van welke geen socialistische politiek ver-
wacht kan worden. Amerika steunt haar. omdat
üi.t passen kan in de Aziatische barrière die
miischien tegen Mao Tse Toeng kan moeten
worden opgeworpen, en wa&rover tussen de
Phillppijnen en Tsjahg'Kaf Tsjek de onderhan-
delingen reeds zijn begonnen.
Niet enkel aan de onderhanrielingsgaven 'van
dr Van Royen, maar bovenal aan de overwin-
ningen van Mao Tse Toeng' danken wij deze
Ronde-Tafelconferentie. Er zijn echter tékehéh
genoeg die er op wijzen, dat de -sociale revolutie
niet' tot China beperkt blijft, niet slechts in'
Birma, Viet-Wam en Korea, maar ook in het Japan

De nationale vrijheid wordt
een feit. Nu gaat het om het

socialisme! f

van Mac Arthur doorwerkt'. Üe werliloosrtóid
neemt daar Ie lande bijna even snel toe als ae
bevolking en de regering heeft last gegeven de
noodzakelijke massa-ontslagen te gebruiken om
alle radicale elementen uit het bedrijfsleven"^' \. Stakingsgolven gaan over Japan^/

uit Rusland terugkerende krijgsgevangenen wei-
gerer. hun naaien op te geven, en ernstige ón-
lupteii kunnen slechts met geweldmaati-egetén
neergeslagen worden.
Oos in Indonesië, waar wij de autonome ont-
wikkeling van de sociale, de bezïtsverhqudingen
Jwt bestuur en de adat 360 jaar lanf? kunatr
matig stilgezet hebben, zijn de spanningen tussen
desd middeleeuwse maatschappijvormen en de
daarop geënte hoogkapltalistische economie en
techniek onhoudbaar geworden, zij kunnen
sk-chrs dcor een sociale ommekeer opgelost wor-
den. Het is dan'pok begrijpelijk 3at juist de
socialistische partij van Sjahrir zich neutraal
ten opzichte van het accoord houdt. Enerzijds
begrijpt zij" het ontzaglijke belang voor het.
Indonesische' volk voor de vorming1 van' de
nieuwe staat en vóór een langduriKe periode van
vrede. Anderzijds weet zij, dat ook na het ver-
nietigen der communisten de reyolutionnair-sopia-
lifitische tendenzen bij de aanhangers van Tan
Malakka én in de FDR nog steeds leven en be-
antwoorden aan' eeri historische noodzaak.
Haar pcsitie is ongeveer die welke pqfc. de. Indi-
scrte regering van Pandit Nehru inneemt, en
die.Bij gemeen heeft met de ia de volfcerenlfga
teger het ünperis»1Jc"ne verenigde nationale be-
wfefingen van Afrika en Azië. Omdat zij .geen
oorlog wensen, weigeren zij. zich aan eea der
beid blokten te binden, maar zeker zijn zij
met bereid afstand te doen van een snelle ont-
wikkeling in .democraUscb-BOcialistifiche richting.

D e houding van Amerika en daarmee die
van de inter nationaliteit ten opzichte van

Mao Tse Toengs China is' nqg onzeker. Merk-
waardig is bijv, het bijna geheel uitblijven der
gebruikelijke gruwelcampagne in de pers over
wat- er gebeurt In ^fet rode China. Daarentegen
kan men in de Amerikaanse pers soms merk-
waardige mededelingen lezen over de discipline
d-jr revolutionnah-e troepen, de betrouwbaarheid
en onomkoopbaarheid van het nieuwe bestuur
en de zeer merkwaardige maatregelen ter voor-
koming van inflatie. (De bankbiljetten-uitgave
is gedekt door goederen in die zin, dat ieder
bankbiljet steeds inwisselbaar blijft tegen een
nieuw, ter waarde van- een bedrag dat, op dat.
ogenblik, met de prijs van dezelfde hoeveelheid'
goederen overeenkomt). Echte sympathie is dit
r.i^t, want tegelijkertijd vermeldt men met leed-
vermaak hoe de blokkade van Sjanghai door
de vloot van Tsjang:Kai-Tsjek tot kolerigebrelt
vuor de electrlsche centrale en de industrie
voert, en het internationale Rode Kruis dcefc gesn
enkele poging om.de tienduizenden slacïitcü'ers
der vreselijke overstromingen van de Yang, Tse
te hulp te komen. Men sprak neg een week ge-
Inden de hoop ,üit, dat de regsïïnfï van Mao
zich zou compromitteren wanneer ze de slacht-
offers niet kon helpen en dat een nieuwe infla-
tie het gevolg van deze ramp zou ziin.
Inmiddels echter blijkt.dat de Chinese revolutie
in opoffering, geestdrift -en vindingrijkheid net
beeld vertoont van iedere waarachtige volksbp-
WLgmg, en dat aelfs de overstromingen de mars
der revolutionnaire troepen naar heb zuiden
niet tegen kunnen hcuden. Eti de Amerikanen.
die enig begrip'.hebben -van historische dyna-
miek, zien er van- af Tsjang verder met wapens,
te helpen, laat staan,: gewapend in te grijpm.
Li Li San, de agent van, Moskou, is in de nieu-
we Chinese regering opgenomen, en. Mao Tse
To^ng heeft een handelsverdrag met Rusland
gesJoten, Zolang Tsjsngi-Kal Tsjek oorlog voert,
kan Mao .Tse Toeng het. kernlegfir niet missen
da*, in Mandsioerije door. Russische instructeurs
gevormd en ̂ van-Japanse» en
voorsien >i&.-De fca
neer straks 3e eigenlijke boerenleg'ers naar hun
akkers terugkeren, dat dit .kex-nleger een stalinis-
tisch terrcurleger wondt, ten einde binnenlands
het kapitaal voor de industrialisatie van China
te vormen, en het gavaar vergroot; dat China
Inderdaad een Russische satellietstaat wordt.
Maar deze ontwikkeling is niet zeker Voor de
bevloeiing en electrificatie van het ontzaglijke
China, voor de aanleg der dringend nodige we-
gen, voor de kanalisatie en hedammin* der
rmeren en voor de boerencoöperaties waartoe
zelfs Tsjang zich steeds op grole schaal ge-
dwongen zag is meer kapitaal nodig dan China
zelf in tientallea jaren kan vormen en dan Kus-
land het kan lenen. Mao Tse Toeng heeft zich
óók in het verleden nooit ongeneigd getoond
buitenlands kapitaal aan te trekken. Ben zege-
vierend revolutionnair China zal hetzelfde
p-estige verwei-ven als eens de Russische revolu-
tie, het is geen Balkanstaatje waarvan üe leiders
op Gornïnformcónfprentles tot het arebruïkeUjke,
communistische Ja-knikken gedwongen kunnen
worden. Na vijftien jaar burgeroorlog'heeft Mao.
Tse Toeng waarachtig meer behoefte aan vrede
dan aan atoombommen opPeiPing én Sjansnai,
het is zeer goed •mogelijk dat .ook hij eer* hou-
ding als dié van Nehru zal wensen aan T.e nemen,
vranneer hij de kans krijgt met buitenlands ka- .
pitaal een geleidelijke socialistische hervorming
in China tot stand te'&r«ngeh Dan krijgt Ame-
rika, dat voor een crisis staat, ontzaglijke
nieuwe investerings- en afzetmogelijkheden in
een democratisch China.
Indien Amerika bet communisme in Azië wil
bestrijden dan zal het mee moeten werken aan
een verhoging van het welvaartspeil der Aziatt-
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COMMENTAAR
Eenzijdige aankleding

Het enige wat de geschiedenis leert, is.
^^ dat volkeren en sinten niets van de

geschiedenis Ieren, heeft cie grote
Hegel gezegd en men mag het werkeiijk OOK
zeggen van de Tweede Kamer der Nederlandse
Volksvertegenwoordiging. En men wordt her-
innerd aan een ander woord van Hegel, door
Marx aldus gevarieerd: alles vindt In de geschie-
denis tweemaal plaats, de eerste maal aJs tradi-
tie, de tweede maal ate farce.
Ondanks het afraden van de regering, die echter
vreemd genoeg hierbij niet de portefeuille-
kwestie stelde, heeft de Tweede Kamer de na
langdurige onderhandelingen bereikte overeen-
komst met een Voor Suriname onaanvaardbaar
katholiek amendement voorzien. Ook dit accoord
móest weer worden aangekleed alsof het een
schüderij van Van Dongen was. Maar de Suri- -•
namers eisen de uitvoering van het naakter*
accoord op ötraffe van af te zien van de Unie..

Militaire boekhouding
Het door Gerbrandy en de zijnen ingesteld
Militair Gezag beëindigde zijn roemruchte loop-
baan op 4'Maart 1946 De uitgaven bedroegen
bijna 124 mülioen. Van 4 Maart 1946 tot 31 De-
cember 1947 bestond er een afvikkelfïigsüureau
van het M.G. voor de administratieve liquidatie.
Deze blijkbaar hopeloze taak werd toen maai'
overgenomen door de Centrale Accountants-
dienst van het Ministerie van Financiën, die nu
eindelijk met zijn taak is gereed gekomen.
Het M,G. telde in totaal 66 commissariaten «n
daarvan zijn er 36 waarover de controlerende
accountants speciale opmerkingen meenden te
moeten maken. Ten aanzien van verschillende
uitgaven als gratificaties, toelagen op salarissen,
ifpFeseatatiékotten, i-oarZfcft#np*fttften, is-door
sommigecommissariaten niet dé nodige zuinig-
heid betracht, zo'leest men in het rapport. Oofc
is het materiële beheer win de invéntaris-
ffoederen veelal onjuist geweest. Ten aanzien 'van
de voorraden auto- en 'fietsbanden en rijwielen
zijn soms aanzienlijke quantitatieve tekorten
ontstaan. Bij de transportsectie van het districts-
militair commissariaat Eindhoven kan zelfs van
wanbeheer worden gesproken. Rfet betrekKing
tot de voorraden auto-onderdelen, gereedschap-
pen en kantoorbehoeften heeft tiet beheer niet
dan de eisen voldaan, daar controle op het ge-
bruik niét mogelijk bleek en de aanwending der
eindvoofraden onbekend gebleven' is,
Wanneer men deze diplomatieke accountants-
taal in populair Nederlands vertaalt, dan bete-
kent' dit, dat het bij vele commissariaten een
janboel was en dat er toestanden heersten, die
bij een particulier bedrijf de beheerder met de
strafrechter in aanraking zouden doen komen
Óók van zakelijk oogpunt bezien is het dus
maar goed, flat dit te Londen uitgebroede dicta-
toriale experiment niet langer dan tot 14 Maart
1S47 heeft geduurd!
Waar zoveel belangrijke loopjongens van de
grote Nederlandse concerns te Londen in het
Militaire Gezagsuniform waren gestoken, had-
den wij echter beter verwacht. Indien de con-
cerns op deze wijze werden beheerd zou het
er voor de aandeelhouders van „TJnilever", van
„Biliton"; van de „Bataafse" slechter uitzien dan
het doet Het is teleurstellend te constateren, dat
de opvattingen van de heren-in-uniform over
de boekhouding al even bedenkelijk waren als
die over de democratie.

Nederlands Bezit
De inter-Indonesische conferentie van Republi-
keinen *n Pederalen heeft vergaande besluiten
genomen over de economische structuur van de

onafhankelijke Indonesische Republiek. Om de
buitenlandse ondernemingen in te schakelen in
een planmatige economie, zullen de domicilies
van deze^ ondernemingen in de Republiek moe-
ten worden gevestigd. De verplichtingen dezer
ondernemingen zullen worden vastgelegd en
het vernieuwen en verlengen van rechten en
concessies zal worden bezien uit een oogpunt van
algemene economische planning. Dit betekent,
dat de belangen van het land zelf en niet die
van de buitenlandse kapitalistische beleggers
voor zullen gaan. De stroom van millioenen, die
zo lang naar het buitenland afvloeide, zal nu
worden gekanaliseerd om in de eerste plaats de
Indonesische economie te bevloeien en het wel-
vaartspeil der inheemse bevolking te vergroten.
Dat spreekt, zou men zeggen, vanzelf. Maar zie-
hier het commentaar van „Elsevier":

De plannen der Indonesiërs zijn voor Neder-
land niet bepaald aanlokkelijk en duiden er
seer op, dat men daar het economische leven
goeddeels in eigen hand wil houden.
Nu dit onderwerp van Indonesische zijde is
aangesneden, schijnt het ons toe,, dat het on-
vergeeflijk sou zijn, indien de Nederlandse
regering zich thans niet energiek ging bezig-
houden met de verdediging van het Neder-
lands bezit in Indonesië.

Alsof de Nederlandse regering ooit iets anders
had gedaan. Alsof de koloniale ooi-log ooit een
ander doel had gehad dan de verdediging van
de belangen van de, cultures, van de olie, van het
tin, kortom van ons bezit in „ons indië".
Dit thans van „Elsevier" is werkelijk onbetaal-
baar.

Buitenlands overzicht

Raad van Europa
De practische en onmiddellijke politieke be-

tekenis van de Raad van Europa, die deze
week m Straatsburg is geïnstalleerd, is niet
groot. Beter gezegd; zij ontbreekt vrijwel geheel.
Want de militaire en economische problemen,
die de Kern van het huidige Europese vraag-
stuk vormen, vallen in feite buiten de sfeer
van zijn bevoegdheden. Voorlopig zal het be-
slissende woord over het Europese gebeuren nog
elders worden gesproken en zeer zeker, niet in
Straatsburg.
Zo .paradoxaal het moge klinken, wij zijn daar

'U6 !o»r wff Wij zijn voorstanders van een Verenigd
Europa. Maar dan van een socialistisch ver-
enigd Europa, waarin het mogelijk zal zijn de
internationale vraagstukken in een werkelijk ,
internationale geest op te lossen en waarin
nationale belangen en groepsbelangen definitief
or-lergeschikt worden gemaakt aan het belang
(è^Europese gemeenschap. En wij geloven niet,
dathet huidige college met zijn m meerderheid
conservatieve leden en zijn in zich zelf ver-
deelde socialistische fractie, die tijdens de
Baarnse conferentie van de Comisco tevergeefs
heeft getracht een gemeenschappelijke gfedrags-
lijn vast te steJleri, tot een dergelijke politiek
in staat zou zijn. De Raadgevende Vergadering
van ae Europese Raad loopt het zelfde gevaar
'als de Europese Beweging, nl. overheerst • te
worden door Churchill en de zijnen, wier opvat-
ting Van een Verenigd Europa voor socialisten
onaanvaardbaar is. Zij trachten op deze wijze
van het wrakhout hunner politiek nog te redden
wat er te redden valt en het an-tl-communisme
is hun enige werkelijke drijvende kracht Wat de
arbeidende bevolking van Europa van deze
conservatieve reactionnairen te verwachten heeft,
wordt beter gedemonstreerd door de daden en
woorden dezer lieden in de nationale politiek,
dan door de ongetwijfeld hooggestemde rede-
voeringen, die zij voor het internationale forum
zullen houden.
Onze ongerustheid te dien aanzien wordt nog
versterkt door de rustige vanzelfsprekendheid,
waarmee Griekenland en Turkije tot het inter-
nationale gezelschap zijn toegelaten. Dat de
vertegenwoordigers van deze landen het reac-
Wonnaire blok in Straatsburg zullen versterken,
kan o.i. nauwelijks voldoende reden zijn om hen
onze democratische grondrechten, wier verdedi-
ging toch een der doelstellingen van de Raad is,
meóe toe. te vertrouwen.

TV Is men zich, op grond van de schamele
**• gegevens en de talrijke geruchten tracht te
realiseren, wat thans in de Atlantische militaire

keuken wordt uitgebrouwen, krijgt men een ge-
voel van stijgende ongerustheid. En in zekere
zin mogen wij .de Amerikaanse republikeinen
dankbaar zijn voor hun critiek op het program-
ma van militaire hulp van de Amerikaanse
regering. Te meer, omdat men van socialistische
zijde op deze ontwikkeling weinig of bijna niets
heeft te aeggen, terwijl de betrokken Europese

, parlementen bij de bespreking der militaire
vraagstukken in feite alleen nog maar aan bod
komen wanneer de technici óe zaak al lang in
kannen •Akruifcen hebben en er toch niete meer
te vera,i\/en valt.
Dat deze technici over een zo Ideaal mogelijk
apparaat wensen te beschikken is van hun stand-
punt uit volkomen begrijpelijk. Een andere
vraag is of het opbouwen: van Adk een prachtig
militair apparaat wel de aangewezen weg is om
het probleem van de veiligheid van West-Europa
op te ItVtfP* Wij zijn van mening, dat wij wat
dat getowj? met de militaire weg, zoals die thans
bewandeld schijnt te zullen worden, op de vol-
komen verkeerde weg zijn.
Het is goed, dat het Atlantische Pact de mogelijk-
heid van de Russische speculaties op de ver-
deeldheid van het Westen aanzienlijk heeft be-
perkt. Maar het zou een illusie zijn te menen,
dat men een Russische agressie, zo die zich zou
voordoen, zou fcunnen keren met een militair
apparaat, .waarvan de opbouw de levensaappen
der toch al zo zwakke Westeuropese economie
aou wegauigen. Wij zijn van mening, dat juist
zulk een totale oorlogsvoorbereiding in Europa
die toestand van economische en sociale labili-
teit zou laten voortbestaan en verergeren, die
een der sterkste aangrijpingspunten voor ce
Russische politiek is. In China hebben de Ameri-
kanen de harde les — en marxistische waar-
heid — moeten leren, dat men maatschappelijke
ontwikkelingen met wapeneendingen niet tegen-
houdt, Is het dan zo moeilijk, daaruit de con-
clusie te trekken, dat ook het probleem der
Westeuropese veiligheid alleen langs maatschap-
pelijke, langs politieke, economische en sociale
weg Is op te lossen?
Bepaald onaanvaardbaar is de conceptie, die era
chef van de. staf van het Amerikaanse leger
gegeven heeft en die in het kort hierop neer-
komt, dat Amerika de vliegtuigen en de atoom-
bom en West-Europa de grote massa der infan-
terie aal leveren in een eventuele toekomstige
oorlog. Wanneer wij, naast de toenemende drei-
ging van werkloosheid, de Westeuropese jeugd
geert ander alternatief hebben aan te bieden,, is
het wel droevig met ons gesteld.

K. VAN GERTH



Luise Kautsky
13. Augustus van dit jaar zou Luise Kauts-
ky haar 8$e verjaardag gevierd hebben.
Waar men door de oorlog en. bezetting tot
nu toe aan haar figuur van internationale
bekendheid geen recht kon doen weder-
varen, meenden wij haar bij deze gelegen-
heid door dit artikel van een harer Hol-
landse vriendinnen te moeten eren.

T uise! Is 't al vijf jaren geleden, dat ze je
*-'wegsleepten, kort na de heerlijke viering van
je 80ste verjaardag, oud en gebrekkig als je was,
naar die oorden der verschrikking, ver van
kinderen en vrienden? Het ïs tnij, of het gisteren
gebeurde. Maar je beeld staat zo scherp in mijn
herinnering, dat de tijd wegvalt. Ik zie het
vrolijke, vriendelijke van je wezen, de warme
blik, waarmee je de vrienden verwelkomde, die
een genotvpl uurtje bij je kwamen doorbrengen,
ik zie je ais gulle gastvrouw, die altijd iets had1

aan te bieden in de hongertijdën, omdat je
bewaarde, wat je kinderen Je stuurden, omdat
het je grootste pleizier was, te kunnen geven.
Was je niet doodarm? Had je niet alles verloren,
je mooi antieke zilver en het "fijne tafelgoed,
erfdeel van een tante; heel je gezellig gastvrij
huis; al je boeken, zelfs de kleinste herinnering
aan je man hadden ze weggehaald; zwierf je
niet in een vreemd1 land van het ene pension
naar het andere, altijd gepijnigd door angst
voor je zelf en je Joodse vrienden? Hoe kon
het zijn dat je zo opgewekt bleef? Het kwam
voort uit je groot en warm hart, dat altijd naar
anderen uitging. En dat nobele in je karakter,
versterkt met je standvastig volhouóerj van wat
je goed achtte, gal er het grootse aT-ètaat aan

'het eind van je• leven prachtig tot uiting is
gekomen, zoals de zon vóór het ondergaan haar
volle schoonheid ontplooit. Jij, die gewend' was
door vrienden met liefde omgeven en verzorgd
te worden, die het leven en z"n nog mogelijke
genoegens liefhad, je kon gedurende het drie-
daags „transport" en het verblijf in de hel van
Auschwitz, je jongere Hjdensgenoten een steun
zijn door je ongelofelijke moed!
Dokter Lucie Adelsberger, die Luise in het
ziekenhuis verzorgüe en aan wie al haar vrien-
den grote dankbaarheid verschuldigd zijn, zegt
van haar:
„Ondanks alle lichamelijke zwakte was Luise
geestelijk van een elasticiteit, die ons jon^"r~a,

bijna beschaamd maakte, Aan haar geestkracht
om stand te houden, konden de anderen een
voorbeeld nemen. Van haar ziekbed uit was zij
vol moederlijke zorg voor ons en bekommerde
zich om de andere patiënten". Zij, die eens in
halve bewusteloosheid bij een ongesteldheid, toen
ze de beheersing over haar gedachten verloor,
uitriep: „Ik wil niet naar Polen", waaruit1 bleek,
hoezeer de angst diep in haar verankerd was,
wist, toen het gevreesde werkelijkheid was ge-
worden, haar moed te herwinnen ter wille "Van
anderen.
Diezelfde grootheid van/ziel heeft Luise getoond
in de vriendschap met Rosa Luxemburg. In
1896 had Hosa haar eerste artikel aan de „Neue
Zeit" gezonden, waarvan Karl Kautsky de alge-
meen hoog geëerde redacteur was, die ook door
Rosa als „meester" werd geëerbiedigd. Na drie
jaar vestigde Rosa zich te Berlijn en werd een
trouwe vriendin van het gezin Kautsky, waar ze
ongeveer dagelijks kwam. Met Karl had ae de
Diepzinnigste discussies; met de kinderen speelde
ze uitbundig; tussen Luise en haar groeide een
intieme vriendschap.
In de voorrede bij Rosa Luxemburgs brieven,
door Luise geschreven, geeft zij een kleurrijk
beeld van dit samenleven met Rosa. Zij noemt
haar een dichterlijke natuur, die uit een altijd
vloeiende bron putte. De vriendschap met Rosa
ia als een diamant, heider en zuiver. Luise door-
ziet het wezen van haar vriendin tot in. de
diepte, geeft haar wat zij noaig heeft, voor zich
zelf niets eisend, hoewel ze veel ontving.
De eerste Russische revolutie had zulk een
indruk op Rosa gemaakt, dat zij de methoden
er van op Duitsland toepassen wilde, waardoor
ze in strijd kwam met Karl Kautsky. Maar in
het begin werden de geschillen door de grote
persoonlijke vriendschap overbrugd. Doch toen

VROLIJKHEID

T Jet schijnt in tegenspraak met de behoef-
Ll ten van het menselijk gemoed, dat de
theater-goden ons juist in het enige draag-
lijke jaargetijde weldoen met voorstellingen,
niet slechts bestemd, doch ook geschikt om
de dagelijkse zorgen te vergeten, terwijl wij
in het somberste seizoen daarentegen dik-
wijls worden gedwongen kennis te nemen van
toestanden, die ons het heffen van verma-
kelijkheidsbelasting op dit bedrij/ soms als
een bittere ironie doen gevoelen.
Dezer dagen hoorden wij, door een nauwe-
lijks verstorven pret-orkaan heen, ome ach-
terbuurman -tegen zijn dame zeggen... „en
zelfs de krant had er niets op aan te mer-
ken". Daar sij het verband hiervan niet
scheen te begrijpen, voegde hij er verklarend
aan toe: „Die tui voelen zich namelijk ver-
•plicht, altijd ergens op te vitten" Ach, dach-
ten wij. was het maar zo eenvoudig. Was het
maar zo, en 'niet andersom: namelijk dat die
lui zich altijd verplicht voelen, te proberen
in de vloed der van het toneel af gesugge-
reerde grappigheid althans iets te ontdekken,
dat hun moeite loont en de aanwezigheid van
een groot publiek rechtvaardigt. Als u wist,
meneer, dachten wij, hoe blij die lui zijn als
sij eens van harte kunnen meelachen. Daar-
om is het zo prettig, iets te kunnen vertellen
van enkele gelegenheden, waarbij dat inder-
daad mogelijk was. Op de avond dat de
meneer die opmerking maakte, kostte het

echter volstrekt geen moeite, want 'die sloeg
op

„/ene miene mutte"
het nieuwe cabaret-^program van Wim
veld. Wij mogen wel zeggen „van", w
bleek volgens het programma de beste num-
mer? zelf te hebben geleverd. Als volgende
naam zou die van Peter Kellenbach, de
muzikale leider, genoemd moeten worden,
maar daarna begint het moeilijk te worden,
vast te stellen, wie er het grootste aandeel
dan had, dat „zelfs de kranten" mets te vitten
vonden. Ook het tempo van de voorstelling
deed in vlotheid voor dat van Mikkenie en
Strassburger niet onder. Om nu de indruk
te vermeden, dat wij echt niets awn. te mer-
ken zou&en weten, willeji wij zeggen, dat we
het jammer vonden, dat de bijzondere talen-
ten van Hetty Blok pas in het laatste num-
mer werden uitgebuit, en dat Sfmneveld het
niet kon laten, de arme minister Lieftinck
toch nog een keer te vernoemen...
Er werden in de zomer-programma's ook ven
paar vrolijke films vertoond, die ons met
dankbaarheid jegens de makers vervulden,
omdat wij er echt van harte om konden
lachen. In de /

,, Luchtbrug naar Pimlico"
wordt op echt Engelse, en toch aan René
Clair en Emst Lubitsch herinnerende wijze
heerlijk de draak gestoken met het gesol met
de „kleine naties". Wij vergaten helaas te
noteren wie deze film heeft gemaakt, maar
dat ziet u dan wel als u zélf gaat kijken.
Deze farce heeft ook nog een leerdame kant:
sij is opgedragen aan de nagedachtenis van

het bonnenboekje. En le^t nu eens op, hoe.
verouderd u die distributie-toestanden al
voorkómen, en hoe ge geneigd z'ijt, u"toéh wel
een tik\e superieur te gaan voelen tegenover
dat Engeland, waar zoveel zaken nog gerant-
soeneerd zijn. Wij vergeten al te snel, dat onge
bonloosheid maar schijnwelvaart is, en dat
de ophef jing van de distributie allerminst be-
tekent, dat wij nu weer boven Jan zijn.

,,'tls feest vandaag**
is de Hollandse titel van de Franse film „Jour
de féte". Het /eest is de jaarlijkse kennisdag
in een Frans dorpje, die weinig verschilt van
de kermisdagen in elk ander land. De naam van
de maker, de twee meter lange Jacques Tati,
zou men moeilijk kunnen vergeten, want hij
speelt ook de hoofdrol, die van een niet al te
schrandere dorpspostbode. Men 3ou hem te
kort doen door te neggen, dat hij als komiek
een Franse kruising is tussen Charlie Chaplin
en Harold Lloyd, maar zijn humor bevat wel
elementen van hun beider witte-doek per-
soonlijkheid, hoewel zij een geheel eigen
aard heeft. Het verhaal navertellen kan,
maar om het enigszins redelijk te doen sou-
den een paar bladzijden nodig sijn; dat is
altijd een goed teken. Er waren veel hinde-
ren in de zaal, die het even hard uitschater-
den als de volwassenen. Dat is nog een goed
teken. Naast ons nat wel een heer, die geen
spier vertiok, maar dat maakte hem tot een
opvallende verschijning.
„Jour de fête" is een éënmansfilm, bijna uit-
sluitend met dilettanten, en met een zeer ge-
ring bedrijfskapitaal opgenomen. Omstreeks
het midden zou zij met enige bekorting waar-
schijnlijk gebaat zijn. N. B.
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de geschillen telkens scherpere vormen aan-
namen, veranderde hun vriendschap in vijand-
schap. Deze tragedie leefde Luise smartelijk
mede.
21] zegt van Rosa: „De schatten van mensen-
liefde, die zij bezat, waren onuitputtelijk- Maar
op politiek gebied was zij een ander mens. Haar
hartstochtelijke natuur ging steeds langs rechte
lijnen. Dan kende zij geen persoonlijke liefde
of vriendschap. In partijconflicten geselde zij
ieder compromis als lauwheid, zwakte, lafheid
ot' verraad. Haar vlijmscherpe tong spaarde
haar beste vrienden niet. Geen Spartacusbrief
verscheen, waarin Rosa niet Kautsky vernietig-
de, KautsKy werd openlijk tot verrader, sociaal-
patriot, Scheidemanner, renegaat, verklaard".
In die tijd was Luise in Rome zwaar ziek ge-
worden en bracht ongeveer twee jaar in zieken-
huizen door. Pas in 1916 zag zij Rosa in de
gevangenis weer, voor wie nu de jaren van
eeuwige gevangenschap met korte onderbrekingen
haast tot aan haar dood zouden volgen.
Luise's levenswerk was voor een groot deel aan
dat van haar man verbonden. Op theoretisch en

literair gebied was zij voor hem een schitterende
medewerkster. Hij hechtte veel aan haar oor-
deel. Alle artikelen, brochures en boeken moesten
eerst door Luise gekeurd worden of ze overtui-
gend genoeg geschreven waren. Luise was de
gulle gastvrouw, die &lïe woordvoerders van het
internationale socialisme ontving, als zij een
pelgrimstocht naar Karl Kautsky ondernamen.
In deze bewogen tijden, in de jammerlijke strijd
der sociaal-democraten onderling, deelde zij met
volle overtuiging het standpunt, van haar man.
De weg die Rosa en de haren gingen, achtte
zij verkeerd en hoogst nooó'Iottig. Kautsky had
alle omgang met Rosa verbroken. Ondanks dit
alles, heeft Luise geen ogenblik enige inbreuk
op haar liefde voor Rosa toegelaten. Zij trachtte
altijd haar beweegredenen te begrijpen. Ja
Luise zegt zelf, dat ondanks deze politieke tegen-
stellingen, haar vriendschap voor Rosa Aog
dieper en inniger is geworden, Rosa's brieven van
de laatste jaren uit de gevangenissen zijn daar-
van een wondermooi getuigenis. Groot van karak-
ter door haar warm hart, zo was Luise Kautsky.

M. WIBAUT—B. v. BERLEKOM

het boek
in de
wereld

Jeanne van Schaik-Willing, Marmer en Abriko-
len, tekeningen van Maaike Braat. N.V. Querido'a
Uit;. Mij, Amsterdam.
Daar öit uit de welluidende titel niet zozeer
blijkt, wil ik dadelijk aeggen dat „Marmer en
Abrikozen" in het zuiden van Frankrijk te vin-
den zijn: een heel prettige, in elegant proza en
toch genoegelijk vertellende reisbeschrijving, met
afdwalingen naar verschillende neventerreinen
des geestes, en met een dichterlijk air. Niette-
min zo realistisch, dat men al heimwee krijgt
naar de beschreven streek, zonder er ooit te
zijn geweest. Mevrouw van Schaik ging niet te
voet naar Rome, maar per trein naar het grens-
land tussen Frankrijk en Spanje; zij zag er
allerlei dingen, die Bertus Aafjes waarschijnlijk
niet zou hebben gezien en waarvan ik vermoed,
dat vele mannen ze niet zouden hebben opge-
merkt. Dat is eens iets anders, en zeker niets
minders. De illustraties van Maaike Braat zijn
sympathiek en bescheiden. Bij gebrek aan een
eigen reis één van de beste surrogaten.

Jean la Fontaine, De krekel en de mier, en an-
dere fabels. StrenghoU's Uitg. Mij N.V.. Am-
sterdam.
Aan de uitgaven van- la Fontaine's fabels is er

onlangs weer één toegevoegd, verlucht door een
dozijn etsen van Jeanne Bieruma Oosting en
met toelichtende teksten van J. W. P. Weremeus
Buning.' Het is een tot slechts 1000 genummerde
en door de beide medewerkers gesigneerde
exemplaren beperkte uitgave. De twaalf fabels,
die het boek bevat, zijn in de oorspronkelijke
taal gedrukt en ook de illustraties openen geen
nieuwe vergezichten, zodat de grootste attractie
door de inderdaad zeer boeiende toelichting •
wordt gevormd. Daar het werk reeds in 1945
werd gedrukt, zou men het volgens onze huidige,
alweer gestegen standaard, misschien niet
! I sus kunnen noemen, maar het voldoet aan
zfer behoorlijke typografische eisen, en de kleur
van het papier — och, zouden het de ware
liefhebbers zijn, die daarop letten? N. ö.

Hanny Michaelis, Klein voorspel. J. M.
Meulenhoff, Amsterdam, 1949. Ingeb. ƒ 2,90.
F ny Michaelis heeft in de reeks „De Ceder"
&L>uhdeltje gedichten uitgegeven, die opvallen
door een sympathieke eenvoud. Een jonge vrouw
die vóór alles vrouw is, heeft hier voor eenvou-
dige, algemeen-menselijke gedachten en ervarin-
gen de vorm gevonden, die daarmee in overeen-
stemming is. en uit deze harmonie van vorm en
inhoud zijn verzen geboren, die ook diegenen
kunnen aanspreken, voor wie de poëzie door-
gaans een gesloten boek blijft. En toch zijn
deze gedichten geen „simpele liedjes": Hanny
Michaelis is een dichteres, aan wier technische
kwaliteiten men evenmin kan twijfelen als aan
de diepte en de zuiverheid van haar gemoeds-
leven. Dit bundeltje wekt verwachtingen, inder-
daad maar een klein voorspel te zijn van het-
geen we in de toekomst nog van haar tegemoet
mogen zien.

HET DIENSTMEISJE
Terwijl zij water in het teiltje giet,
— zij zingt erbij, en waarom sou sy niet? —
komt haar de doelloosheid van haar bestaan
als een getergd, kwaadaardig dier bespringen:
zij ziet zichzelf als uit een spiegel aan —
bevreemd, geschrokken houdt zty op met zingen.
Dit is zijself, dit leven is haar leven:
door sleur en moeizaam plichtsbesef gedreven
wroet z\j zich door haar werk en komt nooit klaar.
Verbijsterd en mistroostig kijkt zij naar
haar rode handen, jammerlijk gehavend. —
Totdat de klok haar plotseling verrast;
zij recht haar rug — het loopt al naar de avond —
dan grijpt haar hand getroost de vatenkwast.

HANNY MICHAELIS
(uit: Klein voors-pel — Amsterdam, J. M. Meulenhoff, 1949).

M. Mok, Strijd zonder einde. M. Stenvert
& Zoon, Uitgevers, Meppel, 1948. 260 hl/,,
ireb. ƒ 5,75.
De strijd zonder einde, die het onderwerp is van
deze roman, is de strijd van Jan Bauer, bakker
in het vissersdorp Storrnoord, die zich weet op
te werken tot de rijkste en invloedrijkste man
van het dorp (Zandvoort?). De bakkerij maakt
plaats voor een moderne fabriek, die zich tel-
kens moet uitbreiden, er komt een badhotel in
Stormoord en de ondernemingszin van Bauer
maakt het arme vissersdorp tot een luxe bad-
plaats. Maar de man, die tot dit alles de stoot
heeft- gegeven, ervaart pijnlijk dat deze sociale
vooruitgang ook zijn bedenkelijke kanten heeft,
doordat de cultuur die dit dom eenmaal bezat,
verloren gaat en door een voze schijncultuur
wordt verdrongen. Deze rijke fabrikant is zich
van het begin af bewust geweest, dat ook de
Strijd tegen de sociale misstanden tot zijn taak
behoort, de strijd zonder einde, omdat onbegrip
en miskenning telkens weer zijn bedoelingen
doorkruisen. Zijn krachtige, onbuigzame per-
soonlijkheid komt natuurlijk herhaaldelijk m
botsing, ook met zijn naaste omgeving. Wan-
neer zijn oudste zoon ten slotte in de dood
vlucht, breekt zijn kracht: de man die levens-
lang gestreden heeft., geeft de strijd op. Dit
einde is onverwacht en onbevredigend — of
komt op deze roman een vervolg? Overigens
heeft Mok van deze Jan Bauer een volkomen
aanvaardbare 'figuur gemaakt, een man die uit
zijn roeping en zijn geloof de kracht put om te
strijden. Mok mag dan voor alles dichter zijn,
Ook aJs prozaïst bezit hij bepaalde kwaliteiten,
terwijl dese roman zeker een vooruitgang; be-
tekent op zijn vroeger werk.

j/

Sprok^ïngen
Het maandblad van de Hei-vormde Jeugdraad
„Het geladen schip" ('s-Gravenhage, Scheve-
ningseweg ,72) hééft een van zijn nummers
(no. 3) ao goed als geheel aan het Indonesische
probleem gewijd, en dat op een wijze, die alle
lof verrtM-y. We noemen met name het art vajl
de hooKtPedacteur W. G. Bezemer, .Jftieht must
be done" („Er moet recht geschieden") en dat
van de christen-Indonesische predikant C. Ma-
taheru, „Indonesia merdeka". De laatste schrijft
daarin o.a.; „Nederland leert langzaam, helaas
te langzaam, want deze leerschool kost bloed,
kostbaar bloed van Nederlanders en Indonesiërs.
Nederland leert te langzaam: wij willen geen
geschonken vrijheid en geen symbolische Repu-
bliek, maar de werkelijke Vrijheid en de werke-
lijke Republiek van president Sukarno en vice-
president Moh. Hatta en hun kabinet... Er is
maar één Indonesië waarvoor wil, Indonesiërs,
ons willen inzetten én dat is: Indonesia Merde-
ka, Indonesië Vrij. pit is het Indonesië, waar-
voor wij werken, waaraan wij denken, en...
•waarvoor wij vurig bidden. Ja ook en vooral dit
laatste". p, j. M.

(vervolg van pag. 8)
sche volken. Dit echter kan alleen slagen indien
het zich, in plaats van met feodaal-reactionnaire
elementen, verbindt met het snel groeiende
democratisch socialisme van het oosten.
Op dt koers welke Amerika zal sturen hebben
w i J geen invloed, op die van ons eigen land
sïcchts weinig. Maar als socialisten moeten wij
uitspreken: de Ronde-Tafelconferentie en de
scuvereine staten van Indonesië hebben slechts
waarde, wanneer zij de mogelijkheid openen
voor een democratisch socialistische ontwikke-
ling Wij hebben de republiek gesteund omdat
r.aai onafhankelijkheid een voorwaarde was
vnor verdere stappen. Wij zullen zodra ai.} een
ïeit is de socialistische partijen in deze repu-
bliek moeten steunen,
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r 3.00 (maximum 4 refds)
ledere reëel meet 30 cent.

Welke Vlamfcamper . heeft
scheel apparaat „PHlUSllA'VE''
gebrultc en vergeten aan eige-
iiaar terug te geven?
Vriendelijk .verzocht terug te

' beEorgen op bureau „De
Vlam" t.a.V. Al Jongkind.

WINS IS TROEF
UEWeiRcnup Ales WlM

V ooi Cabaretavonden
en Kinder/eesten

TopaasstTBflt 31. A'dam-Z.
Telefoon 21 a 9 &

MAARTEN KULK
pianoleraar, kan nog enkele
lessen aan huis geven. Con-
dities na afspraak. Brieven
P/R ATVA, Marnlwtraat 284,
Amsterdam.

ENKELDAKSTBNT
te koop gevraagd, model Kamp
Eerde. Brieven onder nr 953,
Singel 136, Amsterdam.

Wij otitvingen zojuist
de tweede uitgave van het nieuwe internationale
cllscussieblad.

CONFRONTATION INTERNATIONALE
Revue Internationale de Discussion
(in de Franse taal) 64 pagina's. '
Onder de voorlopige redactie van Marcel Baufrèce,
Yves Decliézenes, Albert Demazière, Fsllt Parlsot,
Marcel Bousseau (Frankrijk), Jiian Andraöe,
WUebaldo Solano (Spanje), Max gcliachtman,
Henry Juöd (AmerLKA).

in deze aflevering:
Les- Tendences du Mouvement Quvrier Epangnol: W.
•Solaiio. — Li'Auoè socialiste poindra-t-elle aux U.S.A.;:
Andree-Gelo. — • ^gonie du régime colonial : Ahmed
Alaoui. •— De Tito a Mao Tsé-Toung: A. D^maxïere. —
„Un Ptls, de l'Oncle Tom ïuge Klcherd Wright: M. Raii-
frère, en vele andere artikelen en studies.
Alle tot nu toe verschenen afleveringen kunt U bestellen
bij de Redactie „De .Vlam", Singel 135, Amsterdam-C.
Abonnementen worden hier eveneens aangenomen.
Prijs per nummer ƒ1,25. Jaarbonüement: (het blad ver-
schijnt twee-maandelijks) ƒ 6,50.

i liet maandblad met nieuwe ideeën.
Uit de Inh, van het Julinummer (16e Jrg.):
Prof. M. Heidegger: „De betekenis van het
woord Humanisme" — C. de Ligt-v. Rossum?
„Charles Morgan" — Job Scnoltze: „Wie
schuwen wii?"

' Abonnementsprijs slechte / 6 per Jaar.
Vraagt een gratis proefnummer bij de ' -

Administratie: WILGENHOF, 's-GRAVELAND

LAAO-SOEREN. Gelderland.
Jantina Hoeve te m. van boa
en heide, pension ƒ S,- p.d,p.p.r
van 35 Juni toe 3 Juli. van 16
t/m 33 Juli en 13 Aug. t/m
September. Tevens kampeerge-
leBenheid zonder tent. Eer-
beekaeweg K 1.

(Gedurende de maanden Mei, Junt, Juti en Augustus is in
deze rabrfefc gelegenheid tot adverteren A f 020 per regel

met een minimum van^ \gelsj,

OUD AMERSFOORT.
Aangeb, bij aart. v.a 15 Aug.
zit-slaapkamer m. str. water,
voor 2 ' pers., voll. pension
ƒ 4,fiÖ p.d.p.p.( alleen m. warm*
maalt., / 3,50 p.d.p.l». Tel, aan-
wezig. Br. nr 952, De Vlam.

PRN£1OM L1NDENHOF
- Kamers, str. water en voJl,

pension, f 5 p.d.p.p. Prima
keuken, zwolscheweg 538,
Apeldoorn, tel. K 6762. nO. 277

PENSION AANGEBODEN
bij pavt.. laatste week Juii,
tweede helft Aug. en maand
Sept., / 4,50 p.d.p.p. H.
Wichers, Llndestraat 7, A'foort

PENSION
hij DOS en natuurbad. Zit- en
slaapkamer voor 3 of 2 pers.
Rustige omgeving, f 4,50 p.p.
p.d. Tevens aparte Ztt-slaapk
met kookgel, Birfct 4, Amers-
foort.

HILVERSUM OVE
Van&f ti Aug. weer Zit-Slaap-
kamers met prima pension,
/ 5 p. d. p. P. of m. gebr.
keuken, Loosdrech'tseweg 108.

FRIESLAND.
Bondspension Vee'nma. tel, 68-
?fog enkftle kamers beschik-
baar in Juli. Aug,. Sept., pr.
fceuKen. prachtige bosrijke
omgeving.

TBXEL, Kamppens. „Waalen-
burgerhuis" De FitKjg. Slaap
zalen. Voll. pension r 3,50
„Hall Kamperen, helemaal In-
de kost" Scholen en gezel-,
schapöen reductie, inl. G
Michels. pen -Burg, Texel-

NLJverdat Pension „Boslüst",
Trompweg 5. beeft voor de
maanden Mei-Junl-Aug, en
Sept. kamers met stromend
water beschikbaar Pension-
prijs ƒ 5,50 per dag. Zeer mooi
gelegen in de bossen.

KMkcluto aan Zee Ged. laad-
n nis te huur van IS Juli tot
30 Augustus, bev 1 zitfcamer,
2 slaapkamers Adres; Schev.-
aan 140 Ha&g ( Kijïduin )

Telefoon; 39.68.71

G. A. VAN OORSCHOT UITGEVER
AMSTERDftM-C.. HERENGRACHT 613.

EINDELIJK ECHT!
Ondergetekende verzoekt om toezending van ex.
van de authentieke MAX HAVELAAR door Mültatuli

a ƒ 6,90.

via de erkende boekhandel

Naam: ...., ,
Adres:
Woonplaats: , ,,.......

Handtekening:

U een kampeerterrein op Ter-
sdieULng, alleen voor meisjes?
Vraagt D eens bij DUB aan-
„In Goede Haven*', aan de
badwefit ta Miojsland f 0,25 D.'
nacht.

K U fl T 1 0 É V A C A N n
ftidden der. bossen bil vi
ter Spannen burg en zeii-

.dOEado Langweer Modern in*
gerlutit. /. 6.- per dag per per-
soon. AUke Koopmane, Sint

231 (Friesland)

Putten ö& de veluwe. Vacan-
tiehuis „Op de fröl". Qeains-
kamera van 2 tot S personen
Twee. slaapzaaltjes. Stromend
water. Prima Keuken Modern
ingericht. Prachtig gelegen
Gezellige en kameraadschap-
pelijke sfeer Vraagt onze uit
voerlge prospectus.

Corry en Cor Wilder?

HEELSUM
Vacantieverblijt aangeboden
bij bos en veld. Veget. dieet
Dr Bircher Benner i pers. / 6,-
2 pers. f 11,- p.d. Geen fooien
„Op de Hoogte" Bënnefcoms
weg 20.

Breng Uw vacantle door in de
Kleinste der elf steden van
Friesland. Zeilen en vissen
Prima keuken „De Stadsher
berg". H. B. de Jong. Tel. 9

^Sloten Fr

Kampeercentrum
„UB WATERVAL",

Beekbergen, heeft van 6—1!:
Aug. en na 20 Aug. nog enkel
plaatsen vrij op de slaapzalen.
Ka 20 Aug. aparte barak or
grote tent voor groep. Vraagt
prospectus! Tel. 252.

BOEKENCLUB „DE VONK"
J. smellk: Door de branding ƒ 3,50
W. Hutschenniyter: Consonanten en dissonanten

Herinneringen (ing.) ,2,75
Dr J. B. Schepers: Troelstra als Prles dichter ..: „3,2ö
Lode Cantens: Ergens is het lente ,,2,50
[lenrt Bore): Kwan Yin ,. „2,75
Hans van naaren: Hollandse rouw „2,75
Prentïce Muiford: Zwijgende kracht „1,75
Boiidier-ltakker: De moderne vrouw etï fta&r

tekort i 95
Werner: Verbroken boelen. Jules Verne: Meester

der wereld. Harraflen: Voorbijgaande schepen in
donkere nacht, a delen in l band

D. v, d. Zee: Vermetel voorgeslacht
D. v. d. Zee: Van Diemens Roode Vlucht
v. Embden: Darwinisme en Democratie
Prof. Casimir, e.a.; Humor in Holland
Dr CornelJa de Lange: De geestelijke en lichame-

lijke opvoeding van het kind
Prof. M. Valkhftff: De expansie van het Nedevl.
Dr W. Doorenbosch: Geschiedenis der Letterk.
Petrl: Fremdwörterbuch .
Frank Fox: Bwitzerland (Eng.) '
P. H. Killet: De ijlende reis
Jemme oterdaui: Ruth, de kleine koningin ......
v- d. Tempel en boekman: De sociale verzekering

In Nederland
H. de Veer: Trcm-Ringh voor het Jonge Holland
Henr V- Hendel: Grenzen
Peter Bakker: Halmen van de Hoop
Molière: De burger-edelman
Jan Feith: Schetsen van een journalist „„
Cozzens: S. S. San Fèdro
B. Lumey: Nieuwe Vaart
Commissie SRAP-NVV: Het militaire vraagstuk .„
Jan Pteter Heye: Ben bloemlezing uit diens ge-

dichten ...... ...:
Dr W. J, Kopplus: Etta Palm, Nederlands eerste

feministe .,.,,,;,...,
C. 8. Ceene; Muziek over het water
Jean Touseeull: De rots van de moeder soda ...
SJrneljow: Een oud vrouwtje ,
E. Coenraads: Eiland van geluk
Dr L. Heyermans: Gezondheidsleer voor arbeiders
A, Drost: De pestllentte van Katwijk 1635 ....
R, BHjstra: Geheim Arcnlet
Adrlani Engels: 50 jaar voetbalprestaties
Prof. Est her: De methodes dfcr Graf Voorstelling
Carr: Het nationalisme in de intern. PoHUek
Andrë Gld*: Nieuwe spijzen
W. v. Hollander: Levensgezellen ,,.,.,
Mc"*tttull: Brieven aan Waltman
g l' l raad: Onze kinderen van 10 tot 18 .........
Ww jiraad: Op de grens der volwassenheid
Dr~J- Snys: De rechten van de mens
Sclmbart: Geestelijke omwenteling
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DE VLAM

JOH. W. E. RIEMENS

UNIVERSELE DEMOCRATIE
DE DERDE MACHT

Strijden voor een Wereld vredësplan.
Prof. Dr C. A. Mennïcke zegt over dit boek:

„Het boek van Joh. W. E. Riemens „Universele Democratie,
de derde macht", betekent tegenover andere boeken van dit
soort uit vroeger Jaren ongetwijfeld een vooruitgang. De
schrijver heeft poed begrepen dat algemeenheden, vooral
wat deze kwestie betreft, op de mensen weinis of geen indruis
meer maken. HIJ heeft dus moeite gedaan, zich zo concreet
mogelijk voor te stellen, welke stappen achtereenvplgens ge-
daan moeten worden teneinde tot een realisering van de door
hem geopperde principiële denkbeelden te komen.
Het is nu eenmaal 20, dat wij de durf van het enthousiasme
niet kunnen ontberen, wanneer' wij .de kans willen krijgen
om een aeer gereduceerde mogelijkheid te verwezenlijken; en
ik herhaal' tegenover publicaties ftls die van Bertha van
Suttner, Malwilda van Meysenburgh, ,Hermann Prled. prof.
Quidda Bart de Ligt of Max Wehberg ia het werk van Biemens
een toonbeeld van realisme en daarmede ongetwijfeld een stap
In de goede richting."

• Omvang 250 pagina's. Veelkleurig omslag.
Gebrocheerd ƒ 4.90. In heel linnen ƒ 6,50.

C. HAFKAMP, UITGEVER, AMSTERDAM,
Telefoon 49315, Keizersgracht 135, Giro. 400904.

Gelieve mU te zenden:
via boekhandel - - - • 1J
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Handtekening;
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indernomen actie:'
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B. u. S. van 27 Juni 1949
No.62bö7 M.v.A.Z.

</* Haar aanleiding van nevenvermeld schrijven word"c het
volgende medegedeeld:

Jacobus Johannea _MAA£MAMSrt geboren ce Amsterdam 21
Augustus 1608, wonende Kamilles braac Efo.29 te 's-Graven-
hage, vestigde zich op lü September 1937 aldaar, Komende
uit Magelang (Indonesië).

Hij is gepensionneerd onderwijzer. Fa de oorlog toon-
de hij zich ten aanzien vanjQe Indonesische kwestie progres-
sief. In het algemeen trad hij echter niet op de voorgrond.
£Ljn naam is in Indonesische kringen vrijwel niet bekend.
Sinds enkele jaren is hij lid van de Vereniging "Nederland -
Indonesië, waarvan hij sinds korte tijd secretaris is. (ein-
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progressief-denkend Nederland, Wij wil-
len een poging doen hierin verbetei'ing
te brengen, maar hebben hiertoe Uw al-
lerjnedewerking nodig„
Daarom verzoeken wij onze leden s

1) hun progressieve week- en maandbla-
den na lezing niet te vernietigen,
maar te sturen aan ons secretari-
aat (Kamillestraat 29);

2) aan het secretariaat toe te sturen
de namen en volledige adressen van
familieleden, vrienden en kennissen
van elke landaard in Indonesië, van
wie kan worden verwacht, dat ze de-
ze liter--, tuur' in meer ü:1 re c f minde-
re mate zullen waarderen„
Het secretariaat zorgt dan voor de
verdere expeditie naar Indonesië,

Eet Bestuur van- de afdeLing Den Haag
zal de redacties van enige progressie-
ve week- en maandbladen vragen, voor
dit doel een beperkt aantal exemplaren
gratis beschikbaar te.stellen. Hst Be-
stuur denkt hierbij o„as aan: Vrij Neder-
land, De Vrije Katheder, De Groene, De
Nieuwe Stem en De Nieuwe Koers„

"Wij willen ook de Indonesiërs, die
hier in Holland vertoeven en van wie
verondersteld kan worden, dat zij deze
lectuur niet onder ogen krijgen, met de-
ze actie trachten te bereiken.

H E L P T A L L E N E E !

Namens h'et Bestuur van de

Af d, Den Haag,

de Secretaris,

J.J.Maatman,
Kamillestraat 29.

Contributie 1948 en 1949

De penningmeester verzoekt alle leden,
die hun coirtattm-fcie over 1948 en/pf '49
nog niet hebben voldaan deze te storten
op girorekening No. 2 J 6 8 4 O ten
name van de penningmeester, dehr. T. P, J.
van Wanrooy, Halewijnlaan 145» Voorburg,

-j-
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VERElIIGIlIG^EDERLAiro-IKDpNESIë

- Afdeling Den_Haag

Kamillestraat 29 - Tel. 338042
G i r o H o . 2 J 8 8 4 0 +
ten. name van Penningmeester
Bederland-Indonesiè' Den Haag ,

DEN HAAG, ? Mai 19/19,

A a n de lodon -;-:.n de At'd. Don Haag

Onderwerp:

Lectuur voor Indonesië

Het Bestuur van de Af d. Den Haag. wil
een poging doen, de meer progressieve
lectuur, die in Nederland verschijnt, on-
der de ogen te "brengen van onze mili-
tairen in Indonesië, van onze ambtena-
ren, van het personeel in dienst van
particuliere instellingen en verder on-
der de ogen van ieder in Indonesië, on-
geacht de landaard, die hierin enig "be-
lang zou kunnen stellen,
Men kant in Indonesië deze lectuur

niet of ternauwernood, terwijl weekbla-
den als: Elseviers Weekblad en De Li-
nie als 't ware aan ieder worden opge-
drongen.
Men weet dus niet, wat er leeft in
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Uw schrijven No.30889 j
van 16 Maart 1948.

bijlagen: twwe

Onderwerp:Vereniging:
"Nederland-lndonesié".

G e h e i nu

In antwoord op het boven aangehaalde schrijven,wordt
het volgende medegedeeld:

Nadat in het dezerzijds schrijven No.2645 B - 48 van
25 Ootober 1948 was berioht.dat de uitgifte van het;"Indone-
sié^Bulletin" door de vereniging :"Nederland-Indonesie" moge-
lijk was door de financiële steun,welke vermoedelijk hiervoor
door de voorzitter van de afdeling 's Gravenhage dezer verent

>Csging,Albert de la Cour t. werd verleend,werd in December 1948
de uitgifte van het orgaan gestaakt»

In een hierover uitgegeven circulaire,welke bij
schrijven No.435-28-49 van 18 Januari 1949 werd toegezonden,
werd medegedeeld,dat in principe was besloten,om de uitgifte
van het "Indonesië Bulletin" te staken en» daarover op de al-
gemene vergadering van de vereniging"Nederland-Indon es ie", wel-
ke vergadering einde Januari of begin Februari 1949 zou worden
gehouden,een nadere uiteenzetting zou worden gegeven.Deze al-
gemene vergadering werd tot heden nog niet gehouden, terwijl"

Jorzbver bekend tot dusver betreffende het stppzetten der
fuitgifte van het blad ,nog geen nadere uiteenzetting werd ge-
;even*

Betreffende de vereniging:1* Nederland-Indonesië" zij
medegedeeld,dat alhoewel daaromtrent nog geen definitie*-»*» he-
lsluit schijnt te zijn genomen.met vrij grote zekerheid kan
Iworden aangenomen, da t: •Wederland-Indonesle" als vereniging

"^heeft opgehouden te bestaan.
T De oorzaak hiervan moet worden gezocht in de oon-
troverse^welke in de boezem der vereniging bestond,tussen de
Indonesiërs en communistisch georiënteerde leden ener- en de
meer gematigde leden anderzijds,omtrent de actie welke door S
de vereniging diende te worden gevoerd inzake de Indonesische
kwestie en de houding welke volgens deze eerste groepen moest

i worden aangenomen t.o.v» de leiders van de communistische op-
stand te Madioen.Dit alles kwam o.a. zeer sterk tot uiting in
het betoog zoals dit door Ir.Rutgers werd gehouden,op de weels-
end conferentie,welke door de vereniging op 20 en 21 November
1948 te Amersfoort werd gehouden,Het gevolg hiervan was,dat
kennelijk geïnspireerd door de C.P.N.leiding,enige dagen na
deze, conferentie te Amersfoort,door de eerste groepen,het Co-
mité: "Hulp aan Indonesië" werd opgericht*

Nadat op 19 December 1948 door de Nederlandse troe-
pen in Indonesië,de tweede politionele actie werd ingezet,heb-
ben velen der gematigde leden van "Nederlflnd-Indonesië « deel-
genomen aan de actie daartegen gevoerd door het "Comité voor
de Vrede in Indonesië" en zich mogelijk Aangesloten bij dit
Comité.

In verband met deze tweede politionele actie,werd
door het landelijk bestuur van "Nederland-Indonesie" de hier-
bij als bijlage gevoegde verklaring uitgegeven en het even-
eens hierbij gevoegde telegram verzonden aan de voorzitter i,
van de Indonesische delegatie bij de Veiligheidsraad.Nadien
werd niets meer vernomen omtrent het voortbestaan van de ver-



No.1978 - 28 - 48.
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eniging.
Ook van de afdeling Amsterdam werd sedert geruime»

tijd niets meer vernomen.Op de besloten bijeenkomst van de®
afdeling,welke op 88 October 1948 werd gehouden •«• zie liet
dezerzijds schrijven No 6145 - 28 - 48 van 2 November 1948-

\werden wel verschillende plannen bekend gemaakt,om geduren-
\de de wintermaanden tot grotere activiteit te komen,doch
geen van deze plannen werd«t ten uitvoer gelegd.

Nadat op 24 December 1948,door de afdeling Amsterdan
een circulaire was verspreid onder de leden,waarin werd me-
degedeeld., da t in samenwerking met het "Comité voor de Vrede
in Indonesië" ,op Zondag 36 December 1948 te Amsterdam een
openbare vergadering zou worden gehouden,om te protesteren
tegen de ag&ressieve politiek,zoals deze door de Nederland-
se regering in Indonesië werd gevoerd en waarin de leden
werden aangespoord om deze vergadering bij te wonen,werd
verder ook van deze afdeling niets meer vernomen.Einde»

o.s.



een en
van No.1978 -28-48
van B4-5-1949*

Het landelijk bestuur van de vereniging Nederland-Indonesie
geeft hierbij uiting aan gevoelens van diepe verontwaardi-
ging wegens het optreden van de Nederlandse regering door ge-
weld van wapenen tegen de Republiek Indonesie.Het bestuur
acht dit geweld ten zeerste verwerpelijk en een bedreiging
van de vrijheid van geheel Indonesië»

Telegram verzonden aan de voorzitter van de Indonesische
delegatie bij de Veiligheidsraad:

De vereniging Nederland-Indonesie leeft intens mee met Jntt
Uw volk,wenst U wijsheid en kracht,hoopt op rechtvaardige be-
slissing Veiligheidsraad.Wertheim,Sunito,Klinkenberg»
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IV. RD.2
*

Actie A.K.V.A. G E H E I M

Hiersede heb ik de eer U te berichten, dat in
«Vredesactia*1, orgaan van de "Algemene Helerlandse
Vredes Actie1» (A.N.V.A.) van Mei 19*9 het volgende
artikel voorkomt.

Het bestuur van de afdeling Ben Haag van de Vereni-
ging "Kederland-Indonesië" vril een poging doen de meer
progressieve lectuur, die in Nederland verschijnt, on-
der de ogen te brengen van onze militairen in Indone-
sië, va& onze ambtenaren, van het personeel in dienst
van particuliere instellingen en verder onder de ogen
van ieder In Indonesië, ongeacht de landaard, die
hierin enig belang kunnen stellen. Hen kent in Indone-
sië deze lectuur niet of ternauwernood, terwijl week-
bladen als "Elsevier's Weekblad", "De tinie1* enz, als
't «are .aan ieder worden opgedrongen. Men «eet dus niet
wat er leeft" in progressief denkend Nederland. Bovenge-
noemd bestuur wil een poging doen hierin verbetering te
brengen» Wij verzoeken daarom onze leden en ieder, die
dit artikel ïsocht lezen »
1« htm progressieve week- en maandbladen na lezing niet

te vernietigen, maar te sturen aan de secretaris van
bovengenoemde vereniging i J.J.MAATKAN, Kamille straat 29
Den Haag j
2. aan ditzelfde secretariaat toe te sturen de namen en

volledige adressen van familieleden, vrienden en ken-
nissen van elke landaard in Indonesië, van wie kan wor-
den verwacht, dat ze deze lectuur in meer of mindere
mate zullen Waarderen.

Bovengenoemd secretariaat zorgt dan verder voor door-
zending naar Indonesië.

Ook de Indonesiërs, die hier in Holland vertoeven en
van wie verondersteld kan worden, dat zij deze lectuur
niet onder ogen krijgen, zal men met deze actie zien te
bereiken.

De in het artikel genoemde Haatman is genaamd Jaeobua
Johannea MAA£MAET geb.21-8-1888 te Amsterdam* gep«Oost-
Indisch ambtenaar, wonende Kamillestraat 29 te 's-Oraven-
11060* HET 100JD VAK DE DIENST,

i namens dezes

De Heer Hoofd Sectie 3 B L.L.van Laere.
van de Generale Staf,
te .«a-GRAYEHHAflS.
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Qnderw.ï p.r©.|$ye*«leve lectuur
Vereniging "Nederland
Indone»i»w.

Met verwijzing naar het gehelne rapport van uw
tlagendlenat van 21 Hel j.l., Dosa.B?/̂ , handeleade over het
la hoofde dezes vermelde onderwerp, heb ik de eer U te verzoe-
ken mij wel nader te willen inliohten over de politieke ante-
cedenten en*, van de daarin genoemde persoon van JT,

m® HOOFD vm m
voor deae:

9 leer L.L»Tan Laere.
Hoofdcowmlsaaria van Politie,
te

l A T I H l A.QB. & U
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Onderwerp: Progressieve lectuur Vereniging "Wederland - Indonesië"

Datum ontvangst bericht: 19 Hei 1949

Betrouwbaarheid berichtgever:

Waardering bericht:.

Tevens bericht gezonden aan:

• Lledewerkende instanties:

Ondernomen actie:

Ilijrbij wordt toegezonden afschrift van een artikel,
voorkomende in het blad "Vredesactie", orgaan van de "Alge-
mende Eederlandse Yredes Actie" ( A . I I . V . A . ) , editie Hei 1949.

De in dit artikel genoemde iiAAÏMAlï is:
Jacobus Johannes I44AgMAH, geboren 21 Augustus 1888 te

"Amsterdam, gepensionneerd Oost-Indisch ambtenaar, wonende
Kamillestraat Ho.29 te 's-Gravenhage.

LiAATIvlAlT voornoemd vestigde aich op 10 September 1937
te 's-Gravenhage, komende van Magelang (Indonesië), (einde)

A f s c h r i f t.

^Vredesactie" "Algemene Nederlandse Vredes Actie"
(A.M.V.A.). Mei 1949.

LJÏet'bestuur van de afd. Den Haag van de Vereniging
"Nederland - Indonesië" wil een poging doen de meer pro-
gressieve lectuur, die in Nederland verschijnt, onder de
ogen te brengen van onae militairen in Indonesië, van onze
ambtenaren, van het personeel in dienst van particuliere
instellingen en verder onder de ogen van ieder in Indonesië,
ongeacht de landaard, die hierin enig belang kunnen stellen.
LIen kent in Indonesië deze lectuur niet of ternauwernood,
terwijl weekbladen als "ÏÏlseviers' Weekblad", "De Linie"
enz als 't ware aan ieder worden opgedrongen. Hen weet dus
niet wat er leeft in progressief denkend Nederland. Boven-
genoaEd bestuur wil een poging doen hierin verbetering te
brengen. Wij verzoeken daarom onze leden en ieder, die dit
artikel mocht lezen
1. hun progressieve week- en maandblade.n na lezing niet

te vernietigen, maar te .sturen aan de secretaris van
bovengenoemde Vereniging:/ J, J. IvïAAÏMAïï, Kamillestraat
29, Den Haag;

2. aan ditzelfde secretariaat toe te sturen de namen en
volledige adressen van familieleden, vrienden en ken-
nissen van elke landaard' in Indonesië, vanwie kan wor-
den verwacht, dat 'ze deze literatuur in meer of mindere'
mate zullen w aarderen.
Bovengenoemd secretariaat zorgt dan verder voor door-

zending naar Indonesië.
Ook de Indonesiërs, die hier in Holland vertoeven en

ivan wie verondersteld kan worden, dat zij deze lectuur nieV
mder ogen krijgen, zal men met deze actie zien te bereiken^
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G,M.I. DOCUMENT No. 5648,

BUNDEL No,~ • .

VERTALING;

'Bespreking met de delegatie der VERENIGING NEDERLAND-
INDONESIE, gehouden op 27 September 1947 in 16 Rutland Court
LONDEN, r- - t( «• „ __ _

Van Indonesische zijde zijn aanwezig de heren:
•A. AGOES SALIM s

SJAHRIR
SOEBANDRIO.'

r .
Van de zijde der Vereniging Nederland-Indonesie
"Vice-Voorzitter # f Prof. Dr, W.F.WERTHEIM.
Vice-Voorzitter >nSOENITO -
Secretaris ' ViJ.W.E. RÏEMENS. -".
Bestuursleden JKE . GOBEE -

de la COURT -
. M. yan RANDWIJS.'

Het de? l der besprekingen; De Nederlandse afgevaardigden
wensen één onderhoud te hebben met SJAHRIR es. ter verkrijging
van een bredere visie op het geh@lè complex der Indonesische
politiek, opdat zij de activiteiten van de Vereniging Nederland- •
Indonesië in Nederland in overeenstemming zullen kunnen brengen
met het standpunt en de wensen van de Regering der Republiek .
Indones ia,

Prof. 'WERTHEIM deelt mede, dat de Vereniging Nederland-
Indonesie in het bijzonder en de progressieve groep in Nederland
in het algemeen tot op heden nog geen succesvolle actie in het
belang van de Republiek Indonesia hebben kunnen ondernemen. Obk
de arbeiders zijn niet bij machte om de wapen- en troepentrans-.
porten naar Indonesië te boycotten» De progressie^gi_gj?A&r in
N ede land is klein en_g£ijpj.eerd« In verband daarmede heeft de
kcimst "van dÖ̂ fge'vasrH'igdêh'" der Vereniging te LONDEN om een
onderhoud te hebben met SJAHRIR c. s, in geen geval ten doel
om de sterkte en verdiensten der Vereniging te laten zien? zij
zijn juist voornemens om advies Van Indonesische zijde in te
winnen. Prof. WERTHEIM begint met de vraag té stellen of de
op 6' Augustus jlo door de Verening Nederland-Indonesie gepubli-
ceerde resolutie de goedkeuring wegdraagt van SJAHRIR cts<» . '
De heer SJAHRIR gaat in hot algemeen accoord met de inhoud van
meergenoemde resolutie.- Hij deelt den afgevaardigden van de
Verehing Nederland-Indonesie mede, dat er eerst een .oplossing
dient gevonden te worden voor het militaire vraagstuk? bedoeld
vraagstuk is het belangrijkste. Indien de Nederlanders hun
troepen niet terugtrekken, betekent dit, dat zij het bestaan
van de Republiek nog steeds met geweld bedreigen»

Op de vraag van Prof. 'tfERTHEIM of het als een juiste stap
kan' worden beschouwd» indien -de vereniging zich met een verzoek
tot Koningin WILHELMINA richt om een officiële verklaring af .
te leggen., dat de Nederlandse troepen op l Januari 194-9 zullen
worden teruggetrokken en of bedoeld bevel van WILHELMINA door
het Indonesische volk met meer waardering zal worden ontvangen,
verklaart de heer SJAHRIR, dat de door de Vereniging te nemen stap
inderdaad goed is. Doch Bung SJAHRIR is de mening toegedaan,
dat Koningin WILHELMINA slechts dan bedoelde order zal uitvaar-
digen, indien het Nederlandse kabinet ermede accoord gaat.
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Zolang dit niet het geval is, is het uitgesloten, dat WILHELMINA'
. bedoelde order zal uitvaardigen. Prof.- WERTHEIM is het ermee eens
en deelt voorts mede, dat zij het voornemen koesteren om Koningin
WILHELMINA -te verzoeken een order uit te vaardigen tot terugtrek-:
king der troepen, aangezien Koningin WILHELMINA als "Kr'oon"
beschouwd dient te worden als het hoogste "orgaan* in Nederland,,
dat blijft bestaan ondanks eventuele kabinetswisseling. In ver*
band daarmede zal elke, door Koningin WILHELMINA uitgegeven
belofte niet door een nieuw kabinet mogen worden ingetrokken. •
De heer BJAHRIR is het ermede eens en herhaalt, dat dit slechts' .
dan mogelijk is ingeval het Nederlandse kabinet daarmede accoord
gaat. Inderdaad zal hot'Indonesiche volk meer waardering hebben'
voor en meer vertrouwen stellen in de woorden van Koningin
WILHELMINA. Van Nederlandse zijde wordt de vraag gesteld waaruit
de "goede diensten" van do door de Veiligheidsraad aangewezen
drie landen bestaan. De heer '3JAHRIR repliceert, dat dit inder-
daad een belangrijke kwestie is, waar de Indonesische. Regering
ook gaarne het hare van zou willen weten. Tot op heden is daar
nog geen klaarheid in gekomen, die "goede diensten" kunnen van
alles betekenen, van het dichter tot elkaar brengen-van de af-
gevaardigden der Nederlandse en Republikeinse regeringen, tot
Ihet zich inlaten met alle vraagstukken in Indonesië» De heer
flSJAKRIR stelt den Nederlanders de vraag of de Nederlandse
JRegering aanvankelijk voornemens was om DJOKJA aan te vallen.
Prof. WESTHEIM en de andere Nederlandse afgevaardigden ver-
klaren bedoelde vraag niet te kunnen beantwoorden. De heer
SOENITO deelt mede, dat dat voornemen z.i. aanvankelijk wel ' ,
degelijk heeft bestaan» In het begin maakten de reactionnaire
bladen iri Nederland met "Trouw" aan de spits, en de Rijks-
eenheid-groepen van GERBRANDY en WELTER, kabaal, en eisten met '
klem, dat de Nederlandse groepen DJOKJA zouden aanvallen.
Dit is een "indicatie", .dat de gezaghebbende groepen in Neder- ':

land inderdaad het voornemen koesterden om DJOKJA aan te vallen,;
Tot op heden is duidelijk gebleken, dat.de Nederlandse regering
vaak heeft toegegeven aan de door de groep-GERBBAWnYJS/ELTKK uitge-
oefende druk. , .-

Hierna worden de besprekingen met de afgevaardigden van de
VERENIGING NEDERLAND _ INDONESIË informeel voortgezet. .

NOOT Vertalers Het tussen ",.„»." gestelde is letterlijke tekst»

Vertaald door CMI Afd.V, No.8. dd. 4̂ 4-49.
Typ.s G/K.
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B/2 no 248'48 Div

Betreft: C. Verschragen, wonende
W.v.Hoortstraat 42 te Utrecht

Antwoord op:
Verzoek Dis 4304 d.d. 9-3-49

Zijn juiste personalia luiden:
CORNELIS VEESCHHAGEN, geboren te Den^Helder 27-12-1898,
wonende Willem van Noortstraat 41 te Utrecht.
Hij is. gehuwd met Adeline Louise Stuhmer, geboren te Sragen
(Ind.) 23-3-07. Het gezin bestaat uit man, vrouw en vijf
kinderen, waarvan de jongste 14 en de oudste 25 jaar oud is;
Zij belijden de N.H. godsdienst.

Verschragen werd 1-4-35 te Utrecht ingeschreven, komende
van Poe.spo-Pasoeroean (Ind.). In Indonesië was hij als
techniscus in dienst van de Bataafse 'Petroleum Mij , Sedert
September 1945 drijft hij een 'lm- en' Export-agentuur- en
commissiehandel, handelend in souvenirs en spe'elgoederen
in de ruimste zin ónder de, naam Verschragen & Go. aan 'de
W.v.Noortstraat 41 te Utrecht.
iO'p politiek gebied trad hij nimmer op de voorgrond en het
is niet gebleken dat hij als zodanig georganiseerd of actief
werkzaam is. In hét maandblad "De Brug Djambatan" van
Maart-April 1947 wordt hij vermeld als candidaat-lid van
de Vereniging "Nederland-Indonesië".
Verschragen schijnt weer pogingen te hebben aangewend een .
betrekking'in Indonesië te krijgen, die tot op heden geen

^ gunstig gevolg hadden in verband met zijn leeftijd.
In de administratie van de P.E.A. en de gemeentepolitie te
Utrecht 'komen zijn namen, of die van zijn medegezinsleden,
in verband met tegen hen gewezen vonnissen, niet voor, ter-
wijl ook overigens-niets ten nadele van hen is bekend ge-
worden.

26 Maart 1949.



: ar ir o ti/iï n



VANB.St.
/ *^*S^ g) j^ l •^Sf\ , .«/L- ___

Au)/ ̂  /rep
Betreft: Ledenvergadering vereniging Nederland-Indonesie afd.Den Haag,

belegd op 16 Februari 1949 te »s-Gravenhage.

De vergadering werd bezocht door plm. 20 personen.

Na een kort openingswoord door de voorzitter, waarbij hij zijn
teleurstelling uitsprak over de geringe opkomst en na voorlezing van de

* \n door de secretaris - dit laatste bij afwezigheid van Me j. Voitus
v, van Hamme - legde de penningmeester, de heer Voitus van Hamme . rekening
en verantwoording af*

Medegedeeld werd dat de laatste tijd vele leden hun lidmaat-
schap hebben opgezegd, dit om allerlei redenen - o. m. waren er bedankjes
ingekomen van leden die zich niet meer konden verenigen met het standpubt
dat de vereniging innaemt. Toorts werd medegedeeld dat de vereniging in
1949 nog slechts 178 Iieftalenê4̂ 1eèenat9ltq»tó*ftt01iquidatie van het or-
gaan "Indonesie-Bulietin" in overweging werd genomen.

lia lang overleg, zo deelde de voorzitter mede, was besloten
het bestuur van de afdeling Be» Haag te laten aftreden* De voorzitter s
stelde zich voor een functie in het nieuwe bestuur beschikbaar, doch
wenste niet meer hét voorzitterschap, dit in verband met zijn drukke

f̂ werkzaamheden. Mevr. Tumbalakka ging als bestuurslid heen, l.v.m. haar
^toekomstig vertrek naar Indonesië. De penningmeester ging als bestuurslid

heen toavgazondheidsredenen, terwijl de oorzaak van het aftreden als be$£
stutirslid van Me.1. Voitus van Hamme. niet werd genoemd. ( Een der leden
wist na afloop van de vergadering te vertellen dat Mej . Voitus van Hamme
communiste is en zich waarschijnlijk niet met het standpunt dat de vereni-
ing inneemt kan verenigen) . In het nieuwe bestuur werden gekozen , Dr.

Dr jgonnenberg en v. d. Spek. Eerstgenoemde met algemene stemmen
tot voorzitter. De ftnoties van de andere nieuw gekozen bestuursleden
werd niet bekend gemaakt. Vermeld zij, dat de heren Wanrooil en Ma e t en
uit het oude bestuur zich eveneens herkiesbaar hadden gesteld.

De nieuw benoemde voorzitter dankte voor het in hem gestelde
vertrouwen en bettogde, Indoaeaie tijdens zijn doktersloopbaan te hebben
leren kennen, zelf in de republiek te hebben gewerkt en onze vrienden als
een aangename bevolking te hebben leren kennen en dat met hen wel was sa-
men te werken. Het optreden van de resident van Banka - aankomst van Su-
karno - vond hij belachelijk en zeide dat de heer de Jong reeds eerder
onaangenaamheden had gehad en wel met Anale Agoeng geden Agoeng. Dit laat-
ste had zijn overplaatsing naar Banka ten gevolge gehad. Hij besloot zijn
toespraak met het volgende: "Laten wij de doelstelling van onze vereni-
ging vaststellen op het punt zoals wij het van den beginne af hebben be-
schouwd, n.l. wij zijn vrienden van Indonesië, zijn alleen gesteld op
hun vrijheid zoals wij die zelf ook gewenst hebben tijdens de onderdrukte*
king. Het spijt me dat onze Indonesiërs-leden niet meer opkomen tegen-
woordig, maar wij moeten begrijpen dat ze zich na 20 December hebben te-
rugggtrokken. Ik geloof niet dat deze personen onze goede bedoelingen
miskennen?

Medegedeeld werd dat waarschijnlijk eind Februari een landelijk*
vergadering zal worden belegd. De juiste datum en verdere bijzonderheden
omtrent die vergadering zullen nog worden bekend gemaakt. De afdeling
Den Haag zal 7 afgevaardigen zenden, dit zijn de heren Dr .v. d. Burg, Verme-
rejt» Krop, Verhoef, Wanrooir1 ̂.Mr .Soheufelink en Mevr. Smid t du Molen. Ook *
anderB~flgagde -letten mogen deze "vergadering" "
aan de debatten of besprekingen mogen deelnemen.
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V E R E N I G I N G N E D E R L A N D - I N D O N E S I Ë
O. Z. A C H T E R B U R G W A L 18:
GIRO PENNINGMEESTER 321221

. K A M E R 83 . A M S T E R D A M - C .
LAAN v. N. O- EINDE 289 • VOORBURG

AiEaterUam, 21 Dece»ber '48

Aan de Voorzitter van de £aad van Ministers
*•s - G r a v e n h ; _ "

"Sxoellentie,

ierbij het tien wij ae eer U de tekst te uuen toekomen van een verkiariflf
an het Lanüelijk Bestuur onzer Verenigijrfc, Qie ö.ld volgt luidt:

liet Lencel^k Bestuur van ac V ere ni^ ing "nederland-Indonesie"
geeft hierby uiting C.L.TI ^evoti^nü v^n aiepe verontwutjr uiting
wegens het optreden van de wee er land ae redering aoor geweld
van wapenen tégen ce Re^uolieK. Inooneöie,,
Het Bestuur acht uit ^ewelc ton üeerate verwerpelijk en een
bedreig infc v^n ae vrijheic, v;, n teh-el Inaoneaie.

Met het veraoek aeze verklering *el in overweg ing, te willen nemen,

net verachuldigde hoogachting,
namens het Ji-nuc-^k Bestuur der Vereniging,

Voorzitter

Secretaris
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C.M.I. Document No*: 5271

Ontvangen : 2?-12-48

Van: DJOKJA

Gegevens betreffende inbeslagname: Uit Archief Rep. Minister van l
Buitenl. Zaken. ^J

Taal: Nederlands Gedateerd: October 1948

Geschreven, getypt, gedrukt, gestencild, foto-copie.

Aantal bldz.: l Aantal copieen: Afschrift

Gewaardeerd door No. 20 dd. 15-1-49

Vertaald door:

Van belang voor J«.

— 1-1 dd. 21/1 terug dd. — Kabinet Gig.

— II dd. 21/1 » ". -- Chef Generale Staf

— III dd. 21/1 " " — parket P.G.

j^C.V.D. den HAAG
(door tussenkomst v.Maj.Mr.G.P.KEES)

-- Maj. Mr. G.P. KIES (5z)

Korte beschrijving: Afschrift schrijven dd. October 1948 van de ver-
eniging "Nederland-Indonesie", AMSTERDAM, waar-
in o.a. vermeld wordt dat de vereniging zal
strijden tegen "elke inmenging in de vorm ~van .
militair of politioneel"ingrijpen in Indonesië
door niet-Indonesischë machten.
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VE8&WKING n NEBEEL/iND-INDOmSlE»
Q\Z*t Acht e r burgwal 185? Kamer 83
Tel» 31981 - t,24 - Amsterdam.C,

8-A--L I N A N .

Amsterdam, October 1948, -

In verband met de tegenwoordige ontwikkeling in de
Republiek Indonesië acht het Landelijk Bestuur ven de
Vereniging "Nederland -Indonesië" het nodig , nogmaals zijn
standpunt uiteen te zetten^
Het recht van het Indonesische volk op zelfstandigheid en
zelfbeschikking is het leidende beginsel van de Vereniging

Dit betekent; politieke^, ceonomische en culturele vrijheid
voor de bevolking van geheel Indonesië volgens principes
en in organisG,tie-vormentdie zij zelf bepaalt. De vereni~
ging stelt vertrouwen in de eigen krachten v:>n het
Indonesische volk om zijn moeilijkheden tot een oplossing
te brengen.
Zij eist begrip voor de inwendige moe i lijkheden, en
spanningen binnen de Mepubliek Indonesief die kenmerkend
zijri voor nieuwe staten en die ook de Be publiek der
Verenigde Nederlanden in haar beginstadium heeft gekend»
Uitgaande van dit standpunt m-cct de Vereniging ®ls
zodanig zich om 'principiële redenen v&n partij-kiezen in
interne Indonesische .aangelegenheden en dus ook in het
huidige conflict binnen de Republiek ont houd en t hoewel si j
begrijpt en aanvaardt dat haar leden individueel» met name
de Indonesiërs onder henf hierin niet afzijdig kunnen en
willen blijven t
Uitgaande van dit zelfde anti "koloniale beginsel verzet de
Vereniging zich tegen iedere vreemde inmenging in binnen-
landse Indonesische aangelegenheden door pressie op welke
wijze dan ook. En zeker zal zij blijven strijden tegen elke
inmenging in de vorm van militair of "politioneel" ingrijp
pen in Indonesië door niet-lndonesist, hè mc,chten.
In verband met het bovenstaande ziet de Vereniging hc,ar
naastliggende taak als volgt:

10 Zij roept hei Mederlands* volk op t^ot 'grote, waakzaamheid
om te verhinderen dr,t Nederlandse trospen worden gebruikt
Voor inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de
Indonesische vrijheidsstrijders.

2f Zij' richt zich met een ernstig protest tot de
Nederlandse Regering inzake o.c..°
a» Het plat branden "uit militaire noodzaak" van

kampongs op Java en het uitdelen v&n strenge en
onterende straffen can Nederlandse Milivtiren clie

• geweigerd hebben zich hiertoe te lenen/
b» Het voor het rechtsgevoel beledigende vonnis van de

' Zeekrijgsrnad te Soerabcia inzake de Bondowoso-
tragedie;

c» Het uitblijven van bekendmaking van het rapport over
de ongerechtigheden in Zuid-Gelebes in begin 1947;
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d» Het schieten door Nederlandse politie op de met ••
voorbereiding ven de viering vtm de Indonesische
vrijheidsdag in het officiële gebouw van de Republi-
keinse legering te JBataviaf bezige schooljeugd,

e» Het ontwijken van het geven ven een duidelijke toe-
lichting inzake de kwestie van de geïnterneerden in

~ ; de Republiek en in door Nederland beset gebied.
3*. Vwn oordeel, d<&t Indonesische en Nederlandse slachtoffers

van onrecht) •begaan in naam van het Nederlandse volkt

recht hebben op schadevergoeding en rehabilitaties stelt
zij zich voor in samenwerking met andere personen en
organisaties, hiervoor gelden bijeen te brengen als. een
bijdrage in de vervulling van een morele plicht.

Het Landelijk Bestuur der Verenig.ing "Nederland-Indonesie":

l. Prof. Dr. W, F. WEfSUEIM^ voorzitter. 2. Soenitot vice \

3» Wim Klinkenberg, Secretaris. 4. Go Gien Tu>ant 2e Secre-
taris. 4. A.Blommers, Penningmeester. 5. Prof. Dr»
CtC.Berg. 6. Mevr. C. van Bergen. Diamant. 7. £. Ooster.

8» J.F.A.H* £'è lü Oourt. 9.S. G-obes. 10. DQ. /*, ven Leeuwen
11. Gr» O.H. Lenshoek. 12. Nocgroha. 13. H.M. ven
14. Jr. S. J. fiutgers. 15. Mevr, ff. ven Traa- v. d. Burg.
16» Mevr. M. A. Tumbe laka-Di tmars .



KABINET VAN DEN
MINISTER-PRESIDENT

22437

's-Gravcnhage, 3
Plein 1813, No. 4

VESTEOTJ1EKEJK

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zond mij het origineel

van een door Hr.ïïs.Ambassadeur te Uew Delhi onderschepte brief, waarvan

hiernevens afschrift gaat.

DE MTEESTEE-PSISIDENT,
Voor deze:

De Eaadadvlseur in Algemene Dienst,

Aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
^traat 68,
ü i a v e n h a g e .

37263 - '46



Deze,brief was gericht aai»

Indon̂ sian Information Service
ïl£t B IIA Prithvira Road,
New Delhi
India.

AFSCHRIFT!

Den Haag, 27 December 1948.

Geachte

Hiermede bevestigen wij de goede ontvangst van Uw geacht

schrijven dd. 23 November.

Het is eveneens ons oprecht verlangen, dat wi j terwille

van onze gemeenschappelijke strijd, geregeld met U in contact zijn.

Door het uitwisselen van gedachten tussen TJw groep strijders en de

onze, zal het mogelijk zijn de juiste politieke lijnen voor onze strijd

te vinden. Laat de leuze: Bendracht maakt macht, hierin weerklinken,

opdat spoedig ons beider streven 100̂  Merdeka, bereikt zal zijn.

Nu 1948 bijna ten einde loopt, lijkt het ons goed even

een blik op het afgelopen jaar te werpen en uit de gebeurtenissen in

het afgelopen jaar een conclusie te trekken.

Wat ons, Hollandse Democraten, is opgevallen in de poli-

tiek van de Regering van de Republiek Indonesia, ia in het kort samen-

gevat, het volgende:

Ie. De Regering heeft zich te veel met de Amerikanen ingelaten ;

2e. De leus 100$ Merdeka komt niet tot uiting in de politiek der Rege-
ring j

3e. In de binnenlandse politiek werd verzuimd een Nationaal kabinet
in het leven te roepen, waardoor de binnenlandse moeilijkheden zijn
ontstaan.

Als we punt l gaan toelichten, moeten we eerst even duide-

lijk naar voren brengen, welke overwegingen Amerika er toe hebben ge-

bracht de Republiek te steunen. In de eerste plaats is het wel, dat

Indonesië voor Amerika strategisch van onnoemlijk grote waarde is. Denk

b.v. is^aan een aanval op het Nieuwe China. In verband hiermede zal zij

de Republiek uiterlijk zo veel mogelijk steunen. De Regering van de

Republiek heeft echter jammer genoeg niet voor ogen gehouden, dat Ame-

rika Nederland nodig heeft voor het West Europese bloc, en dat ze in

verband hiermede Nederland nooit dwars zal gaan zitten, door haar

politieke en economische belangen te laten inbinden.

Als we over punt 2 spreken, dan denken we vooral aan de

vele verstrekkende concessies door de Regering aan Nederland gedaan.

Door al deze concessies + het inmiddels bekend gemaakt "air dg memoire"

is geen volledige .Vrijheid meer mogelijk, indien niet zeer spoedig een

andere koers wordt ingeslagen. . - ;
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Het derde punt is misschien wel de meest "belangrijke,

daar dit nauw verband houdt met punt I. Toen het kabinet Amir plaats

maakte voor het katinet Hatta, is bepaald geworden, dat het presiden-

tiële kabinet Hatta zo spoedig mogelijk zou worden vervangen, door een

Nationaal kabinet. Er zouden verkiezingen gehouden worden en aan de

hand daarvan zou het Nationale kabinet worden samengesteld. Tot op

heden ten dage, is er geen verkiezing gehouden, zelfs zijn deze nog

niet in voorbereiding en in verband daarmede is er dus ook nog geen

Nationaal kabinet samengesteld. De miet in de Regering vertegenwoordi-

gende partijen, die voor zover we na kunnen gaan, zelfs de meerderheid

uitmaken, gingen, omdat ze meenden, dat er een .Nationaal kabinet moest

komen, in de oppositie. Toen de Regering als gevolg van de imerikaanse

"hulp" (bij iedere hulp, zowel Marshall hulp, als andere wordt n.l.

bepaald, dat de betreffende regering de linkse stromingen moet tegen-

gaan) de Linksen ging beknotten, denk aan de overval op het Hoofd-

kwartier der Pesindo op l September te Solo, kwamen alle grieven tege-

lijk naar voren en uitte zich in de Madioen-affaire

Tot zover dit korte overzicht, 'maar wij hopen, dat wij.

hiermede (het uitwisselen van gedachten) elkander zullen leren begrij-

pen. Indien U het niet met onze zienswijze eens kunt zijn, vernamen

wij dit dan ook gaarne van U.

Hierbij geven wij U nog enkele adressen op, die volgens

onze mening in aanmerking komen voor toezending van Uw bladen.
v

1) Mej.M.Tomasowa, ij 2) Miss Jirina Tardyova
Oeba, i Cukzovarnicka

N, Zoepang , i Praha
Timor f Tjecho-Slowakije
Oost-Indonesie. f

|3) Youth House,
| Camd'en Road 250,

Londen N.W.I

4) A.N.J.T.
Spuistraat 262
Amsterdam

Wij besluiten thans deae brief met de beste wensen voor

het jaar 1949» Wij hopen, dat wij de in het afgelopen jaar gelegde
vriendschapsband tussen onze beide organisaties zullen verstevigen en

dat onze idealen zullen overwinnen in 1949 •

Inmiddels verblijven wij met kameraadschappelijke groeten,

namens het bestuur

Merdeka ! V j w.g. H.Lulofs,
^i Voorzitter.

Adres op de enveloppe: '
Nederland-IndonesiS Sektie Jongeren,
33 Bilthovenselaan, *"
The Hague, Netherland.
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I Onderwerp: Stromingen in de Ver-
1' eniging Nederland-Indonesië

Datum van ontvangst bericht: 17-1-*49.

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar.

Waardering bericht: zeer betrouwbaar.

Tevens bericht verzonden aan: H.C. A1 dam.
I.D. *s-Hage.
I.D. E'dam.

Medewerkende instanties: gene.

Ondernomen acties: gene. Aandacht blijgt hierop gevestigd.

i t JAN. 1949
i

_.?

Ten vervolge' op het dezerzijds schrijven No. 7333-28-'46
d.d. 22-lg-*48 werd omtrent de stromingen in de vereni-
ging Nederlaad-IhdonesiS met betrekking tot het jongste
gebeuren in IndonesiS het volgende vernomsi .

*\n verband met de verwarde berichten omtrent het gebeuren

in Indonesië schijnt men zich tot dusver 'in bestuurskrin-
gen der vereniging Nederland-Indonësif nog geen uitge-
sproken oordeel te hebben gevormd omtrent het verdere -ver-
loop van dit gebeuren.
Algemeen is men de mening toegedaan, dat behoudens de ge-
voerde actie met het "Comité voor Vrede in IndonesiB",
voorshands een meer afwachtende houding dient te worden
aangenomen, totdat duidelijk zal zijn, wat de Nederlanders
voornemens zijn in Indonesië te doen en welke republi-
keinse leiders met de Nederlanders zullen samenwerken.
Het zijn vooral de meer links georiënteerde leden, zomede
de Indonesische leden van de vereniging, die zeer ont-
stemd zijn over de houding, zoals deze werd aangenomen
door de drie republikeinse leiders t.w, StKAMO, SJAHRIR
en EADJI AT3GTJS SALIM en de brieven, welke deze leiders
hebben geschreven aan de met hun bewaking belaste offi-
cieren van het Nederlandse leger.
Hoewel men over de houding, welke HATTA heeft aangenomen,
tot heden geen definitieve berichten heeft ontvangen,
wordt over het algemeen aangenomen, dat ook hij wel met
dé Nederlanders zal samenwerken.
Deze leden nemen het de republikeinse leiders hoogst kwa-
lijk, dat zij zich hebben laten gevangen nemen, toen dit
nog niet strikt noodzakelijk was en "nog vermeden had kun-
nen worden.
Na het laatste gebeuren zouden zelfs de meest gematigde
Indonesiërs het vertrouwen, dat deze steeds stelden in de
republikeinse letders zoals STAHRIH, St&AHNO en HATTA
hebben verloren. '
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Zo zou NOEGROHO b. v. hiervan thans hebben gezegd: "Dat
inderdaad gebleken is, dat deze leiders bourgeois-lie-
den waren en niet de figuren, welke hij daarin meende
te zien.
Hoewel StORNO tot voor kort onder de Indonesiërs een
onbestreden figuur was en deze figuur als het ware bui-
ten iedere critiek werd gehouden, is het zeer opvallend,
dat men ook in die kringen STKABtfO schijnt te willen
loslaten. Thans worden herhaaldelijk uitlatingen ver-
nomen als zou STKAMO inderdaad vreselijk eerzuchtig
en eigengereid zijn. Hij zou een groo* Japans collabo-
rateur zijn geweest en een zeer gevaarlijk individu
zijno Ook vielen hierbij stemmen te beluisteren, die me-
nen, dat bij dit alles rekening moet worden gehouden,
dai de republikeinse leiders door hun volstrekte isola-
tie geen kennis hebben kunnen nemen van de reactie,
welke het optreden der Nederlanders in Azi$ (India)
heeft verwekt en de grote ontstemming, welke in de ver-
gaderingen van de Veiligheidsraad o.q.. Oommissie van
Goede Diensten t.o.v. Nederland tot uiting zijn geko-
men»
Men heeft voorts in deze kringen niet veel hoop, dat
de Veiligheidsraad Nederland tot de orde zal roepen en
strenge maatregelen zal nemen.
Door de Indonesische en meer links georiënteerde ledaa
van de vereniging wordt aangenomen, dat het republi-
keinse leger nog intact is en in de bergen is gevlucht,
Mede wordt aangenomen, dat SJARIFOSDIN en SURIHJO, waar-
in men de grote toekomstige leiders meent te moeten zien,
zich aan het hoofd van dit leger zullen stellen, om een
verschrikkelijke guerilla te voeren.
Hoewel dit tot dusver nog, niet tot uiting is.gekomen ,
terwijl bij het bestfcur ook niet het voornemen zou be-
staan, om hierop binnenkort middels een circulaire te-
rug te komen, zoals aanvankelijk in het voornamen heeft
gelegen, wordt wel rekening gehouden met de mogelijk-
heid, dat de links georiënteerde leden der vereniging
mettertijd nogmaals zullen terugkomen op de redevoering
zoals deze werd uitgesproken door Ir. RUTGERS op de
studie-conferentie te Amersfoort op 20 en 21 November
1948.
Mede wordt verwacht, dat zij dan het jongste gebeuren
in IndonesiB zullen aangrijpen, als het bewijs, dat
MOESO c«s. de ware nationalisten zijn gebleken, zoals
door hen steeds werd beweerd. Stemmen of symptomen van
deze strekking werden echter nog niet vernomen. Einde.

O - N 5.
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Onderwerp: Indonesië Bulletin.

Bijlage: êên.

A"".„-v 18 Januari 1949,

G E H E I M .

Hierbij wordt a toegezonden een afschrift van een/mede-

deling, zoals deze werd ontvangen door de leden-abonné1s

van het "Indonesiswefe Bulletin", orgaan van de vereni-

ging Nederland - IndonesiS, wsarin wordt medegedeeld,
t ••• ' f' - ' f^ f • >•

dat de uitgifte van het orgaan voorlopig is stopgezet.
^̂ ^ ^^^^^^_

Einde.

H.C. A'dam.
Tevens verzonden aan: I.D. *s-Hage. O - N 5.

I.D. R» dam.



. Afsohfrift. """ƒ'•. ,

J II D O N E S I E - BUL L E ,£ IN .
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Orgaan van de Vereniging Nederland-Indonesië1

Uitgegeven door de afdeling Den Haag.

Admin.-adres: Snelliusstr. l Deja Haag, Tel. 335535 December 1948
Giro S38840 t.n.v. Penningmeester Nederland-IndonesiS Serste jaargang.

Den Haag. Verschijnt maandd

Aan onze abonnê's.

Het doet ons leed, U te moeten mededelen, dat in principe

besloten is tot het stopzetten van ons IndonesiS-Bulletin.

De redenen daarvan zullen uitvoerig op de a.s* Algemene

Vergadering van de Vereniging Nederland-IndonesiS worden

uiteengezet.

Daar deze vergadering eerst eind Januari of begin Febru-

ari zal plaats hebben, achten wij het onze plicht II langs

deze weg het uitblijven van het Januari-no. te berichten.

Wordt inderdaad tot opheffing besloten dan zullen de reeds

voor 1949 betaalde abonnementsgelden nog in Februari worden

teruggestort. - '
i

Abonnees, die het abonnementsgeld voor 1948 nog niet hebben

betaald, worden verzocht dit alsnog te doen.

Het is ons een behoefte al diegenen van harte te danken,

'-v, die op zo sympathieke wijze van hun belangstelling blijk

gaven»

Sedaotie en Administratie

van het «Indonesië-Bulletin".
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Ingesloten gelieve U aan te treffen een zestal cartotheek
kaarten, betrekking hebbende op personen, die in 1948 geabon-
neerd waren op het orgaan "Indoneaia Bulletin", uitgegeven
door de Vereniging Nederland-Indonesië. Verder z i j n hierop

nog de navolgende personen, die reeda uit anderen hoofde bij
Uw dienst bekend zijn. geabonneerïïT™"*"*" "~~~"""""'""""•"----—-~-2=»

i V*<*li'̂ -i<'w<i.»jf'̂ * '̂â '*!'MI-'J-li n» n ir in jM..*~^^^-zr1i*™a^™&t"-*™**^^»fi"***1^ „ „. t _ — t*j LinsTBaria 17Iüt>MH , geboren te Leiden 24-5-95 echt^genote van
Dirk COSTSR, wonende te Groningen, Quintuslaan 13;

y|Cornelia Frederika Lpuise LOS, geboren te 's-Gravenhage 18-5-
14, leerares, wonende te Groningen, Mutua-Fides-

I straat no.7/a;
i Hendrik BETTEN, geboren te Ooststellingwerf 29-12-96, onder-

wijzer , wonende te Groningen, 1,'olukkenstraat 13/a,;
A.nne HOMSTRA, geboren te Koordwolde 15-1-16, onderwijzer ,

wonende te Groningen, v. Ötarkenborghstraat 2/l9a.

Groningen 12-Januari 1949.
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A&JL.

A.vnn Marl©»
6 ** Kuld»

Teleï'oon 98200.

jyan de leden van de afdeling

Op verzoek mm het Landelijk Bestuur deel ik U het volgende
O uit de wrlft* circulaire bekend ia, wefd door het *aomité

voor vrede in Iadöiï@si*w op 19 Döc*?nbcr j*l* én voic«nde
uitgegeven:
"Wij* B&derlande**s V«B verschillende godsdienstige «n politiek»
töigifie» wonseii opoii.Ii,Jfc te verklaren, dat wij ée militaire aoties
die de Itederlonviïïö regerlne op IS Uececibor 1948 heeft ondernomn,

acht«n ^e% Se ^^Bglafielen ven het intö^natlonale recht,
voor Se vro-eidvrede, «n noodlottig voor hst welzijn van

volkes*en ven I&acnig îe en ïleöörlnnd. wil richten deze verklaring
een protest tot het WeÖerlejt&ae volk, zijn redering en parleiaent
tot de organen

als

Op Se Xferat&tg heeft de afdeling samen ast het genoeüde cos: 11 ó
een openbare vef^S%ring georganiöeerd in de Mtioantbeurs: "Be fictie
in Indonesië en fiaer gevolgen**» Tijdene deze vergadering werd e
öotie aangeno&en vr.m ie volgende inhoud:
"1500 Itedërlonderr tm» verschillende politiek en godsdienstige
zindheld, op 3e ïtexwtteg in openbare verjpderiiig ia Acisterdsna b
protesteren Bet t© laueste klea tegen de ontketenlng ven de oorlog
Indonesië} vragen wm'&e ïfederlandse re^erinri
lo* onmiddellijke BH rè^le asü.vaèfcliiie en'ultvoerine

tle van de Vel I-heldsraad van 24 Deoeiabe-^ j.l.i

3o. onmiddellijke iMienine ven net verzoek tot intefuatiönale arbi-
trage in net oarJTllot tuss«n Nederland en de republiek Indoia^nlt

4o* reeds thans e®a spoedige datiiR t» «toeiien, Mjarop de Rederlanfeo
troepen uit Indonesl» zull«n ai ju teruecöt.rijadc«n.«

Bet LandeÜJI;; instuur wilde U gaarne voorstellen adneesie fcc
betuigen Bet de eoratvemelde 'verklaring en U opwegen in de krliv
ven tftr vrienden cv^noena adhaeaie betuigingen te versaiaelen.
een raaaaol protest rmokt Indrukl

De adhaealcbotiiieineen kannen worden
rlaat ven het »Goi:It;é voor vrede in loö

sonöen aan het eeereto.**
Jen van Kl jckstre.

22900. Giften ten bate vnn net werk van ket c-. -
«orden gaarne op hetaelïtie adres ingenaolit; eventueel per

op rekening 3Jfö&@d t@n naaae van A-Canives set vergelding voor liet
"Goiaité voor vrede in Indonesië"".

3EDP.AG
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Hierbij wordt U toegezonden een afschrift vmr-een door
het bestuur van de Vereniging Nederland-Indonesiê* verzon-
den oiroülaire, waarbij wordt opgemerkt, dat Adrienne

v i Germalne Leonie OANIVEZ» geboren te Amsterdam, 28 Maart •:
T * 1910, actrice, wonende Jan van Eijekstraat 22-11 te Ara-»

Sterdam, tevens de functie van seoretartŝ vervult. Einde»

Tevens verzonden-aan: I.D, «s-Harge,
I*D« R1dam»

G» 4.



A f s o h r l f t .

'•' t/'VERMIGIKG REDM£LAWD - INDONESIË. |

Secretariaat: A, van Marie.
Okeghemstraat 6 ft Zuid.
Telefoon 98200.

Af d. Amsterdaju

Aan de leden van de afdeling Amsterdam.

Op verzoek van het Landelijk Bestuur deel ik u het volgende mee.
Zoals ü uit de vorige circulaire bekend is, werd door het ««Comité voor
vrede__in Indonesië" op 19 December j.l» de volgende verklaring uiTI=
gegeven: *
"Wij, Nederlanders van verschillende godsdienstige en politieke over-
tuiging, wensen openlijk te verklaren, dat wij de militaire actie, die
de Nederlandse regering op ,18 December 1948 heeft ondernomen, strijdig
achten met de beginselen van het internationale recht, gevaarlijk voor
de wereldvrede, en noodlottig voor het welzijn van de volkeren van
Indonesië en Nederland, Wij richten deze verklaring als een protest
tot het Nederlandse volk, zijn regering en parlement en tot de organen
der Verenigde Naties," . • •-"

Op 2e Kerstdag heeft de afdeling samen met het genoemde _oomité een
openbare vergadering georganiseerd in de Diamantbeurs: "De actie in
Indonesië en haarvgevolgen"./Tijdens deze vergadering werd een motie
aangenomen van de volgende inhoud;
"1500 Nederlanders van verschillende politieke en godsdienstige ge-
zindheid, op 2e Kerstdag in openbare vergadering in Amsterdam bijeen, ,:.
protesteren met de meeste klem tegen de übntketening van de oorlog in
Indonesië; vragen van de Nederlandse regering:
lo. onmiddellijke en royale aanvaarding en uitvoering van de"resolu-

tie van de Veiligheidsraad van 24 December j.l.; . *
2o. onmiddellijke vrijlating van de Republikeinse regeringspersonen;
3o. onmiddellijke indiening van het verzoek tot internationale arbi-

trage in het conflict tussen Nederland en de Republiek Indonesië;
4o. reeds thans een spoedige datum.te noemen, waarop de Nederlandse/

troepen uit Indonesië zullen zijn teruggetrokken."

Het Landelijk Bestuur wilde U gaarne voorstellen adhaesie te betui-
gen met de eerstvermelde verklaring en U opwekken in de kring van Uw
vrienden eveneens adhaesie betuigingen te verzamelen. Slechts een mas-
saal protest maakt indruk!.

De adhaesiebetuigingen kunnen worden gezonden aan het secretariaat
van het "Comité voor vrede in Indonesië", Jan van Eijokstraat 22-*»
iZuid, telefoon 22980.kiften ten bate van het werk van het comité wor-
jden gaarne op" hetzelfde adres ingewacht/ eventueel per giro op rekening
335669 ten name van A, Canivez met vermelding voor het "Comité voor
vrede in Indonesië".

NAAM ADRES" BEDRAG



i e,

U Ï T R £ K
_

K C 't l
xn v I

ftn &**•),• t«n tv a $

kd

t» 4t
41» wa

Oö ir«p-aölsi»̂  luwft
v.-ö '

uit

t •

0e

han

intoroft utiBïlÊ^eïöieit xte*
t jsoo^it uwsi^i

** &iev «om ea richtte
ë*» ^stjftfij
oei de ^«stfkï^^asli^dca imn'

s - : tot attórre^w; niet bis&oad ,@iE«i-..fikt eaf 4ii
Jk 3««5tuu!r -<?^

jtoe-öit 2! j» &«t 40 «j»
£«&» n
-«o hot

fce

tot, fle
het

i * ïfss-»» tot Xfe



' G E H E I M * .

NO. 12
DOSS.27/30 22 December

Onderwerp; Abonné's van het "Indonesië-Balie t in"

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaafTT";

l Hierbij wordt toegezonden een lijst van personen, die
[geabonneerd zijn op het "Indonesië-bulletin", een orgaan
j van de Vereniging "Nederland-Indonesië, uitgegeven door de

\ afdeling Den Haag.

HAAG.

X 1. Dr.Willem AALDERS, geboren te 's-Gravehhage, 5 Mei 1909,
van beroep predikant, Ne d. Hervormd, -gehuwd, wonende Van Boet-
zelaerlaan 18;

- 2. johan ADRIAAïTSE, geboren te Valburg, 9 Januari 1890,
. Hervormd, gehuwd, onderwijzer, wonende Torenstraat 108;

K, 3. Raden Mohamed ALIBASAH, geb oren te Ijiamis, 31 December
1921, M0*1» » gehuwd, wonende .ferenstraat 57;

^4. slisabeth Engelina ALSEM, geboren te 's-Gravenhage, 14
Maart 1904, Ne d. Hervormd, ongehuwd, zonder beroep, wonende
joh.camphuysstraat 191;

5. G-Q^rit gr e d er ik _ALQ?MAN> geboren te Semarang, 24. Juni
1883. G-öref ormeerd, z"ohdër "^beroep, gehuwd, wonende Laan van
Ijeeraervoort^ 52 H;

6. ANWAR, geboren te Oelèë Lheuë, 7 Juni 1913, Moh. , ge-
huwd, isrinKëlier in huish. artikelen, wonende Weimarstraat 51»

7' Raden ASKARSOETJIPTO, geboren te Semarang, 2 Mei 1924,
Moh, ongelïÏÏw~d', ....... z'önder "beroep, wonende Hilversumsestraat 11;

8. jaoob Hénri BAAS, geboren te Muntok (Ind.), 28 December
1916, R. K., gehuwd, c ons tr .tekenaar "Werkspoor", wonende
Van imhof f straat 41;

9. Emma Carolina Jeannette Lucie BAUMGARTEÏÏ, geboren te
Mr.Cornelis, 9 Augustus 1904, Ned. Hervormd, zonder beroep,
weduwe van Arnold Anton GAYMAÏTS, geboren te Mr .Cornelis, 8
Augustus 1899, wonende Jacob Hopstraat 12;

10- ICarel Christiaan BEKKER, geboren te Rotterdam, 29 Mei
1895» Ned. Hervormd, ongehuwd, van beroep analist, woneh'de
juliana van Stolberglaan 193; .

11. Winanda Agatha BERGSMA, geboren te Anoka, 21 Januari
1875, geen kerkgenootschap, zonder beroep, gehuwd met Itfico-
laas Frits LIM, geboren te Muntokeil (ind.), 19 September
1871, wonende Statenplein 17;

-2-



-2-

12. Abraham Andreas Egbertus BESIER, geboren te Rijswijk,
13 April 1919, geen kerkgenootschap, gehuwd, van "beroep
techn.ambt. bij het Ri jkstoezicht op het Stoomwezen, wonen-
de ifriebergenstraat 113;

13. BOES OIO, geboren te Batavia, 10 October 1918, geen
kerkgenootschap, ongehuwd, wonende j?ranfcenslag 4;

14. Elisabeth Dirkina VAN BOVEN, geboren te 's-Gravenhage,
31 December 1895, geen kerkgenootschap, zonder beroep, ge-
huwd met Arie Cornelis WaKERUN, geboren te Hellevoetsluis,
5 Maart 1887 1 Waalsdorperweg 145;

15. paulina geeltje VAN DSÏI BROEK, geboren te Zevenhuizen,
9 Augustus 1918, Ne d. Hervormd, ongehuwd, van beroep verpleeg
ster, wonende Bronovolaan "Bronovo";

16. Emile 3BUMSTEEÏÏE, ' geboren te Garoem, 2 October 1911,
geen kerkgenootschap, gehuwd, van beroep tekenaar aan een
reclame advies bureau, wonende Prins Mauritslaan 45A;

17. wilhelmina BUDDIÏÏGH, geboren te Kemdal, 15 October 1895,
ïje d. Hervormd, zonder beroep, gehuwd met Abraham Dirk Cornelis
POOBÜAN, geboren te Amsterdam, 9 Maart 1892, wonende Van Alke-
made laan 12;

18. Johannes Jacobus Pieter CLAUS, geboren te ' s-Gravenhage,
18 Februari 1883, He d. Hervormd, gehuwd, van beroep adj.Insp.
van Bouw- en woningtoezicht, wonende ïultonstraat 93;

.19. Hendrik COSIJN, geboren te 's-Gravenhage, l Juli 1921,
geen kerkgenootschap, ongehuwd, van beroep kantoorbediende,
wonende Mefois stokelaan 21;

20. Salomon isaac VAIT CREVELD, geboren te 's-Gravenhage, 11
5«ebruari 1896, gehuwd, van beroep hoofdambtenaar P. T. T., wo-
nende G-alvanistraat 81; .

21. i,eendert DA VI DS ON, geboren te Amsterdam, 24 Augustus
1915, geen kerkgenootschap, gehuwd, van beroep journalist,

V wonende Hanenburglaan 72;

^ 22. Willem k'arel Rudolf DIEEIONT, geboren te Padang, 5 Mei
1886, geen kerkgenootschap, gehuwd, zonder beroep, wonende
Statenlaan 136;

* 23. Annie DORMAAR, geboren te 's-Gravenhage, 20 October
• 1911, geen kerkgenootschap, ongehuwd, van beroep steno-
typiste, wonende Marktweg 100;

-24. cozrie VAN EIK, geboren te f s-Gravenhage, 4 Juli 1920,
geen kerkgenootschap, ongehuwd, van beroep kantoorbediende,
wonende Paul Gabriölstraat 76;

X25. carel Goenraad Johannes DE l'ESPINASSE, geboren te V,
Haarlemmermeer, 30 September 1892, Gereformeerd, gehuwd, van
beroep ingenieur, wonende leuvensestraat 41a;

t 26. jreddy Hugo PRAEYHOVEN, geboren te Buitenzorg, 7 Augus-
,tus 1899, 3e d. Hervormd, gehuwd, van beroep boekhouder, wonen
de Beeklaan 456;

—3—



^ 27* Joha^rines Henrl gRAIjgOI_S, geboren te Uordrecht, 7 Juli
1884, ongehuwd, van 'beroep'Referendaris Ie kl. aan een De part-j
tement, wonende Prinsevinkenpark 12; J

i
-^28. Laurens Willem GOEDHEER, geboren te 's-Gravenhage, 24
Januari 1887, geen kerkgenootschap, gehuwd, van beroep onder-
wijzer bij het O.L.Q., wonende Utenbroekstraat 37;

K 29. Antonius ludovicus &RUTZMACHER, geboren te Kedongd jahtie,
11 Augustus 1885, geen kerkgenootschap, gehuwd, zonder beroep
wonende Vlierboornstraat 439;

-- 30» Theodorus petrus DE GHUUTER, geboren te 's-Gravenhage,
19 September 1919, H.IC., ongehuwd, van beroep smid, wonende
r(ieuwe Schoolstraat 55; .

<£?g>fr*'i <s«,*».
#^31. Soeho_enan_JIAMZAH, geboren te Sibolga, 28 Augustus 1910,

f 110h., 'géTTüwd̂ """van"T"eroep Ind.Jurist, wonende Obrechtstraat
220;

-" 32. Marl Alexander HARTEN, geboren te Selofcaton, 12 October
1913, behorende tot de Christelijke Gemeenschap", gehuwd,
van beroep arb.contr.Ministerie van Economische Zaken, wonen-
de Eiouwstraat 29;

*
X 33. leonard Constant HASSELMAN, geboren te Baarn, 22 Juni
1919, geen kerkgenootschap, ongehuwd, van beroep kantoorbe-
diende c-D.K., wonende Dedelstraat 10;

* 54• r̂ man HOESIJSAIIB, geboren te Menggala, 30 Juli 1916,
Lioh., geTTiïw37™van beroep Commies Departement van._Handel, ITij-

A \ve:^M§U en Scheepvaart, wonënïïe Paul""Gabriëlstraat 91 y
* Jt /Voor deze""persoon kan ook bedoeld worden:

*% - VAohmed Sjarifoeddin HOESINTALlB, geboren te 's-Graven-
hage, 12 December 1905, wonende aan hetzelfde adres.

— 35. Rudy jerdinand H05WAN, geboren te Amsterdam, 23 Septem-
ber 1917, geen kerkgenootschap, gehuwd, van beroep ambtenaar
C.C.D., wonende pijnboomstraat 22;

_- 36. Wladimir Engelbertus. HUETIHG, geboren te Apeldoorn, 17
Augustus 1925, geen kerkgenootschap, ongehuwd, van beroep
kantoorbediende, wonende Zwolsestraat 379;

- 37. Ada Marianne irJLLSMAH, geboren te Almelo, 21 Februari
1898, wed.Hervormd, ongehuwd, verpleegster, wonende .Bronovo-
laan 5;

X. 38. Maria Johanna Louiza HUSSER, geboren te 's-Gravenhage,
6 juli 1918, R.!•[., zonder beroep, gehu?/d met Gerardus Johan-
nes VAIT pĝ töEJT. geboren te Oldenzaal, 29 Januari 1914, wonen
de populierstraat 43;

K 59. iialo Lumi XAMU, geboren te Tomohon (tlenado), 30 ilei
1893, Ind.pföTT, gehuwd, van beroep evangelist, wonende
Heemskerckstraat 10; •' ~

•*" 40. Ada wühelmina KÈRSBERGEH, geboren te Haarlem, 16 Juni
1903, geen kerkgenootschap, ongehuwd, van beroep lerares,
wonende nieuwe Uitleg 23;
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^ 41. • juliana Maart.je KOLOPI.TA, geboren te Kota Mobagoe, 30

April 1925, He d. Hervormd, verpleegster, ongehuwd, wonende
Bronovolaan 5;

A' 42. jacob KONING-, geboren te 's-Gravenhage, 15 Mei 1907,
iï.H. , gehuwd, van beroep ko opvaar d i j-raatroos , wonende Vfiering-
se straat 408;

' 43. Otti prancisca Caroline KEOH, geboren te Banjoewangi, 4
januari 1919, W. H., zonder beroep, weduwe van Pieter Johan
Paul 3UYS, geboren te Djatiroto, 22 Maart 1912, wonende Co-
pernicusplein 15;

^44. Hendrik Wilhelm KROP, geboren te Steenwijk, 13 April
1882, geen kerkgenootschap, gehuwd, van beroep Hoofdinspec-
teur 3)ir. Belast ., wonende Zwartellaan 40;

X 45. johannes Marinus KUYSTEN, geboren te Sprang, 26 Augus-
tus 1902, geen kerkgenootschap, gehuwd, van beroep Adj.Secr.
v/d vakgroep Goederenvervoer, wonende Kauwlaan 8;

X 46. salomon VAN DER KWAST, geboren te Leiden, 25 Maart 1927,
geen kerkgenootschap, ongehuwd, zonder beroep, wonende Jan
Hendrikstraat 76;

__ 47. yalérie josine LELIJ, geboren te 's-Gravenhage, 20 Juni
1925, H«H., ongehuwd, van beroep medisch analyste, wonende
Van Blankenburgstraat 17;

--- 48. jacob DE IBVIE» geboren te Amsterdam, 23 December 1897,
geen kerkgenootschap, gehuwd, van beroep handelsagent-reizi-
ger pharm.art., wonande Van der Woertstraat 43;

K 49. A^ton Willem LIGTTVOEÏ, geboren te Soekaboemi, 7 Januari
1919» geen kerkgenootschap, gehuwd, van beroep wetenschappe-
lijk ass. 2e kl. Dienst v. Schone Kunsten, wonende Populier-
straat 8; ' .

X 50» ïïobertus Josef LIMBURG, geboren te Tomohon, 9 September
1895» geen kerkgenootschap, gescheiden, van beroep journalist,
wonende Celebesstraat 65;

^^1. Gustaphine Oornelie LO&EMAItf, geboren te Soerabaja, 11
April 1911, Doopsgezind, ongehuwd, van beroep correspondente,
wonende celebesstraat 17;

*" 52. Hendricas LUIOFS, geboren te 's-Gravenhage, 12 November
1927, geen kerkgenootschap, ongehuwd, van beroep kantoorbe-
diende, wonende Bilthovensejbaan 33;

-- 53. Maria Louisa MAAS, geboren te 's-Gravenhage, 2 April
1929, jtf.H., ongehuwd, zonder beroep, wnende Schalk Burger-
straat 354;

>̂54. johanna Jacoba liAATMAlT, geboren te Amsterdam, 19 Hei
"* 1927, U. H., ongehuwd, zonder beroep, wonende Kamillenstraat 29

X 55. ^AmAWI» geboren te Gombong, 18 Juli 1900, Moh. , gehuwd,
van berö^S^musicus, wonende Prins Hendrikstraat 55/21;

X 56. Anton .Pieter JIAKATITA, geboren te Batavia, 16 Juni 1913,
ind'.profTT'gëïïüwd", "van" "Beroep ambt .Departement van Financiën,
wonende G^oot Hertoginnelaan 140; ..... — —
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^amuel MSQ,; gQb0rem: te * s -Gr av.enhage , 10 De 0 amber 1913,
|ëé"a kerkgenoetséhs^ van beroep landbouwkundig inge-
miear, wonende ioifnêzesiraat 39;

58. Christoffel |I1?E&HS1Ü, geboren tö^Satavia, 26 December
jnd^prot*, éage,auwd* s tuderead, wonende ïhomeojalaan 146 J

59. johanna A&riaaa catharina Wilfaelmina MEYÏ1, gtbo.ren te
SOtterdam, 15 September 1897, ïï-.E-.t Donder beroep^, gehuwd
met Raden Mas NQf,Q SQIIjlQIQ, geboren te ..Djokjakarfav 5 «Janl
lö 88, wonende Van 'Êagenhouefclaan 48» IQfO SOSlOfQ v
in Indonesië |

60- Adriaan Wille» EüüIrEB., geboren te lottei-dam, 6 Juli
EvJliuthers, geniaŵ . taa beroep kantoorbediende s 'woaende
delftstraat 22 ;, . ,' -N

Dl STISÜ!*, geboren te 's-0-râ enhage, 28
, van beroep Hooffeoxm^liniö,»- 1 K* ea
54 j . ''

61. johanna
juni 1895, N.H<-,
W., wonende isaol

te Saparo9«> 28
van beroep controleur, wonemè©

<̂
./,gebaren t,e Haarlem, 22 Septam*
ongehuwd, van beroep

raat Ie;

«?¥©r-en t? ©elf-t̂  26 Oetobeï- 18 &7,'
J»,ïlvIv, wonende

iua®r @flBHHBIMïa, geboren te Almelo, 25 Mei 1882, geaya
kefkgenootsehap, zonder beroep, geëoheidem v-aa Hermaa Lttc

geboren te?, 20 Maart 18®2, woaeH.4e üeaemlaam

K 66. pieter jan OQ!J$S» geboren te Heerhug®waard, 26 Februari
1895, frijz.protestant, ongehuwd, van

_ _ _ ? ? _ . . _ a _ «• -i i, i- _ j. ï S _ /J* gr rj

67. TKEaas Benjamin ©TO1K1BBPT, geboren te *s-öravenkage, l
l|i,7-» geen kerkten©©ts©hap, gehuwd, v.a-n fea-rotp demrte-

aan Se1f Hoofdbestuur P.ï.Ew* w©nemde

V Alfred POTOAAG, geboren te Kawaog;k.®an, 16
tia.8 ^$§f> ïad.prot*^ Éekuwd, van beroep
d© P»lm Hendrik@tra^% 21 II $

69..
tember
de i'

70»

lerares iZo., wonëhis Yalkeab?©skad©'4§7j *

1EEBS,

V i iCH- i S * "* v ' * • "

UÉ̂ A*̂ . ' *̂ w.̂ j«isawwaé



V - 72. i-iendrik Jan RISMEHS, geboren te Zeist, 6 ilovember 1914,
H.H., ongehuwd, van bereep ass. accountant, wonende ö-oudrei-
netstraat 636;

)/ X 73. Marie Antoinette Petronella ROELOPSZ, geboren te 's-G-ra-
venhage, 6 December 1905, Gereformeerd, ongehuwd, van beroep
commies, wonende Van Hogenhoucklaan 10 a; j

. \ --74. Elisabeth Suzanna KOGGBVE31T, geboren te leiden, 30 Octo-

ber 1904, N.H., "zonder beroep, gehuwd met Klaas Aldert Hen-
drik HIDDING, 'geboren'te Rotterdam, 23 April 1902, wonende.
Gevers Deynootweg 149;

J^ | K 75. SAJLRINt.. geboren te Padang, 26 Februari 1906, Lioh., ge-
t$li» huwd, van "bero.ep kellner, wonende cronjéstraat 42;

y' ~ 76. uuibert Cornelis SCHIPPER, geboren te Huizen, 24 februa-
ri 1895, i'i.Il., gehuwd, van beroep vertegenwoordiger, wonende
joan'Lïaetsuyckerstraat 49;

• _, 77. 'jexman Hendrik SCHIPPERS, geboren te Alphen aan de Rijn,
^ l Maart 1889, geen kerkgenootschap, gehuwd, van beroep In-

specteur Registratie en Domeinen, wonende Van Aerssenstr.31;

j K.78. johannes Ignatius iMicolaas SCHMIDT, geboren te Amster-
.V dam, 11 november 1878, geen kerkgenootschap, van beroep to-

neelspeler, ongehuwd, wonende Acaciastraat 267;

,/ K 79. tiaria Anna SCHMITZ DU HOULIH, geboren te Palembang,, 15 .
. ' naart' 1895, geen kerkgenootschap, gescheiden van Prits BROM-

BERG» geboren te Aken (Dld.), 16 Augustus 1887, van beroep
rnasseuse en chiropediste, wonende Uieuwe Schoolstraat 115?

- 8Q. &errit SCI-IURI1TK, ge^oren te Emmen (Dr.), 3 Februari 1884,
Demonstrant, gehuwd, van beroep teehn.ambt.G.S.B., wonende
ïhorbeckelaan 335;

'/ x; 81. johan Hendrik SCHUIT, geboren te Bellingwolde, 2 April
1879, geen kerkgenootschap, gehuwd, zonder beroep, wonende
Burnierstraat 9;

/ - .82. Dirk SLIICKSR, geboren te Den rlelder, 7 Februari 1895,
I\T.H., ongehuwd, -van beroep arb..contr .Min.v .ij'in., wonende
Acaciastraat 46;

, — 83. Harla SOEAWAH, geboren te Tomohon (Ind.), 22 Juni 1904,
v R.IC., zo'nderTëroep,. gehuwd met Arnold j3ernardus' i\iavoleus

IUMEWÏA, geboren te ïompasso (Ind.), 28 Januari 1896, wonende
Elsstraat 4;

\J K Q4. Ra d en̂ jia s S OEDIBBIO, geboren te üollang, 31 Augustus
19ü4, Moh'77 "gelïuwST'̂ zonder beroep, wonende Sonderdanckstr .19;

^ ̂ 85. ivia_s___S,QESARSO, geboren te 'Brebes, 25 December 1901, Uoh,
gehuwd, zonder beroep, wonende Elboogstraat 22;

i , - 86. Herman Jacob SPANJAARD, geboren te Utrecht, 26 Januari
1909, Doopsgezind, gehuwd, van. beroep referendaris Rijks-
luchtvaartdienst, wonende vüerboomstraat 357;

7 X 87. Alfred (justaaf VAiJ DER SPEK, geboren te 's-G-ravenhage,
13 December 1923, geen kerkgenootschap, ongehuwd, student
scheikunde, wonende Uewtonplein 36;
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J ̂  88. johannes STELTMAN, geboren te Steenwijk, 6 Juli 1891,

Doopsgezind, geduwd, van beroep goud- en zilversmid, wonende
woordeinde 4"2a;

v/ -- 89. pennetje Qatahrina \ll\l\, geboren te Salatiga,
22 Januari 1885, geen kerkgenootschap, zonder beroep, gehuv/d,
met Reinier Dirk EOUMA, geboren te ïexel, 13 februari 1877,
wonende Laan van j^eerdervoort 731;

90- Sngelbert j?hilipjbert TüSRA, geboren te Toemaloentoeng,
15 ^e^- 1907, Ind.prot., gehuwd, van beroep kellner, v/onende
Hoggeveanstraat 191;

91. Petji^j3iJnon José p h TUMEgiAKA,» geboren te Lawang, 13 Juni
1922, H. H. , gehu'H, " ' "zondelrDeroep, wonende , rxeemskerckstr. 10;

v X 92. johan lücolaas vEEiMiiMGA, geboren te üaarlem, 27 December!
1915, geen kerkgenootschap, gehuwd, van beroep af d'„c hef bij
A.w.V/.o., wonende ühorbeckelaan 104;

j/ - 93. Adrianus v'ESïlAAS» geboren te Maassluis, 19 iviaart 1889,
ïj.H.» gehuwd, van beroep hoofdcommies Justitie, wonende Vee-
nendaalkade 371;

/ *̂- 94. Gerardus Abraham DE VRIES, geboren te 's-Gravenhage, 16
September 1917, geen kerkgenootschap, gehuwd, van beroep
reclame-ontwerper, wonende Van Swietenstraat 11;

J *- 95. johannes Rudolf VAN WEEL, geboren te 's-Gravenhage, 16
^ Februari 1917, geen kerkgenootschap, gehuwd, van beroep re-

ferendaris centr.planbureau, wonende Jan van Nassaustraat 117;

v/X96„ Antje WIEKSMA, geboren te 's-Gravenhage, 28 April 1908,
geen kerkgenootschap, zonder beroep, gehuwd met Arie TREUR-
NIET» geboren te 's-Gravenhage, 22 Mei 1903, wonende Van Zeg-
ge lenlaan 354;

V/ "-97. jtrederik DE WIT, geboren te 's-Gravenhage, 12 Haart
1884, IJ.H., gehuv/d, van beroep Hoofd van een Llulo-school,
wonenèe }franenburgweg 1;

johannes Kartinus Elisabeth Maria Alfonsus ZONNENBERG,
geboren te Rotterdam, 16 April 1907, ïï.ll., gehuwd, van beroep
ambt.Directoraat-Generaal, wonende Carel Reinierskade 171;

99. jan Hendrik ZOEN, geboren te Leerdam, 6 Januari 1897,
geen kerkgenootschap, gehuwd, van beroep leraar Engels M.O.,
wonende Kwartellaan 33;

' 100- Gerardus Lïarie ZWETSLOOT, geboren te 's-Gravenhage, 13
April 1910, geen kerkgenootschap, gehuv/d, van beroep tech-
nisch chemicus.

De vaders van de personen, vermeld sub 46 en 47, respec-
tievelijk genaamd:

Willem Antoni VAN DER KWAST, geboren te 's-Gravenhage,
20 Juli 1896, van beroep instrumentslijper, wonende Jan Hen-
drikstraat 76 te 's-Gravenhage en

Ursel philip LELY, geboren te Delft, 23 September 1889,
van beroep leraar wis- en natuurkunde, v/onende Yan Blanken-
burgstraat 17;
f De zuster van MATAHERU, vermeld sub 58, genaamd:
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Hetty MATAHERU, alsmede de personen, genoemd achter de
No's 6, 17, 231., 25, 2?;. 29,, 32, 34, 39, 44, 49, 50, 56, 62,
68, 79, 84 en f)Q zijn geabonneerd geweest op het voormalige
weekblad "Indonesia" van de "Perhimpoenan Indonesia".
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A M 3 T E R D A M.

COSMAN, X.

HEGEIvIAN, P«

FiEERTENS, P-J.

BORGGREVE, J -A.

HEVEN, W.E.

POSTMA» P.A.

BRIM» ie « j . J. C.

HABTOG, H.DEF

RUITEN, A.VAN

iüfETS O H, Me vr o uw •

JONG DS-GISEIiEiT VAN

STAM, B.

SCHERPENHUYSEN, Mevrouw

Valeriusstraat 43 hs
Stadionkade 93
Prinsengracht 1101
Joh.Verraeerstraat 75 boven

Meerhuizenstraat 16
Joh.Verhulststraat 169
Ie Helmerstraat 269

Van Hogendorpstraat 163 III

Jasonstraat 17
Saenredamstraat 12 II

Wieuwe Prinsegracht 21
Willem Beukelszstraat 2
Ie Weteringdwarsstraat 16 II

SLOTBMAKER DE BRUÏNE, Mr.S.H. Rooseveltlaan 40 II

HENSEH VAI-J HEESWIJK, H.H. Nieuwe Keizersgracht 56 I

JCUYZBNBERG VAN d.-WILlEMSE,Mevr. Prinsengracht 1105

SANDWIJK VAN, ï1.

WBRTHEIM, Prof .Ll

DAMEN, H.

MEYER, J.B.

KOOYMAN, ü-

MOILéE, J.B.

SOSIDI, H.

KLAVEEEI 7AW-RA1JDWIJK, H.

KlJIiSTIU, R»

VOSi C. J.

VOS» D̂ . H.

SCHU1TSZ, Dr. J.

G-OUDEKET, N. J.

DEGENHARDT, W. G.

SANDERS, J.I.

KUIPERS, S. E.

BERGEEIHX, W. P.

STIBBE, S.M.

JOTG DE-CAHNTER, E.

HOOYKAAS, Prof. Dr. C.

MEUEIWG, 0.

Titiaanstraat 23 II
Stadionkade 12 II
Prinsengracht 739
Stadionweg 60
Michel Angelostraat 39
Bestevaerstraat 231
Mare o Polostraat 278 III
Da Costaplein 14
Stadionfcade 88 III
Keizersgracht 742
Churchilllaan 238 III
ChurchilHaan 238 III
Willemsparkweg 27
ieidsekade 51 of 5 I
Sassenheimstraat 80 III
Marnixkade 106
J.M.üoenestraat 33 III
Archimedesplantsoen 12
Geulstraat 22
De iairessestraat 137
Koninginneweg 52 b
Ceramplein 31 I

Jkvr.JONGE DE K.LEMEEf', H.C.D. De iairessestraat 40 II
KOENS, A.J. Elckerlijkstraat 30 I
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PALAH» ?•

HOYËË7 J.

LAIMINGER, A.A.

BULDER, Me j.A.

LIEFTINCK, J-
PA C H-HAR T OGH He v r o uw

OPPENRAAY VAN, M.

GOHEF STUART mANKEN, M.

DESTREB-MEUELN TER, C.J.

MELK» Ir.H.A.

OETEMO» B.

HORS TMAN3RQ? > J.H.

RIJKEBOER, J-

WESSEL» A.

LINDEN VAN d. , S .

xRUTGERS, 3.J.

PU1TDAM, K.

MICHEIS, P.W.

LEVEÏTBACH, Prof.LIr.ü.

LOEVER, p.

STOKKIKG Ï.QORREN VAH d . , A .

WIBOUT BERDBHIS-BEE13KOM VAN,

TUYmiAN, G.W. ??

PHILIPS, H.W.

WILDE DE, G.

COUWELAAR VAH, C.
KRAÈESR, Th.j1.

TEUHISSEH.MAMEN VAN, H.

Waverstraat 62 III
Binnenkant 13
Edammerstraat 60
Haringvlietstraat 69
Miohel Angelostraat 58 hs
Messchaerstraat 12
Keizersgracht 67—69
Van Breestraat 149 II
pr.van Mierisstraat 28 b
Valeriasstraat 43 hs
Van Halstraat 134 II
Deurloostraat 10
ï.v.CJarooskerkenweg 7
Achtergracht 29 I
Koninginneweg 54 boven
Joos BanckersY/eg 17 III
Willaerstraat 7 III
Prins Hendrikkade 178
Olympiaplein 4
Weteringstraat 27
Jasonstraat 24
M., P.C.Hooftstraat 144 bis
Amstel 172 II
Hemonystraat 58
Linnaeushof 60
Oorn.Orusemanstraat 46
nieuwe Keizersgracht 28
Keizersgracht 604

A M E R S F O O R T
BAAS, Me j. J.A.C.

BRES DE DS.P.H.

FRUIF, Mr.W.

M31CHIOR, Drs.J.

SCHUT, Ir.P.

SY/ART, Me j. W. I.

VEENDOR?, Drs.p.M.

WIEPBES, Mevr.H.M.

LAMMEEIMK, I.P.

Trompstraat 98
Korte Bergstraat 5
Jac.Catslaan 32

Jac.Catslaan 53
P.Buyslaan 22
Vermeerstraat 119
Utr.weg 325
Mauritslaan 3
Vondelplein 2
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A P E L D O O R N

BRIET THICHT VAN, J.H.

HIJS DE, J.H.

VISCH DE EYBEEGEH, J.A.

KROES, A.H.

QUAST, J.

30ESS, C^B.P.

A1BERS, G.

JAGER, Me j.T.

Ie Beukerslaan ~3

Qrderparkweg 20

üeventerstraat 89

Billitonlaan 40

Bandalaan 19

Brinklaan 5

Arnh.weg 499 (Beekbergen)

Lagebergweg 26 (Beekbergen)

S E L T
ERAS-MOL DÏ.MQNCOURT, Mevr.A.

KRONNIE TE, G.H.

BEZEMER, M. Jr.

HOEGEE'. VAN, DS.G.

BERGEN VAN-DIAMANT, Mevr.C.J.

WIERSMAïf, Dr.J-51.

BRANDENBURG, P«J»

OD&, Dr.A.W.M.

BOL, W.

DIJK VAN, J.H.

RUBINGH, H.

?OUW DE, P.C.M.

VERSCHOOR, C.

MSULEN VAN d., J.D.

WENS, Me j.A.

HEERTJES, Prof.Dr.P.M.

MANINTVELD, J.A.

TIBNSTRA, Prof.J.M.

WAGSHAAE, A.

THE KIAN TJIANG

LEEUfEN VAN, DS.]?.E.

3EUSEKOM VAN, J.H.

EECKHOUT, A.D.

SCHUT, IvIf.H.A.W.

"TAMPOEBOLON, L.G.

BEEKHUIZEN, J.

BOEKER, G.

MULHUYSEl'J, L.

GEEVERS-WIJNGAAHD VAN d.,Mevr

SCHIJF, ir.J.B.

Spoorsingel 63

Hof van Delftlaan 40

Van Renswoudestraat 9

Goeman ^orgesiasstraat 4

Maerten Trompstraat 26

Spoorsingel 92a

Oude Langendijk 4

Phoenixstraat 39

Adr.Pauwstraat 4

Maarten Trompstraat 17

ICanaalweg 21

Nassaulaan 18

Julianalaan 69

Weatplantsoen 69

Hugo de Grootstraat 79

Rotterdamseweg 125a

Van Speykstraat 4

• Y/estplantsoen 30

ïhorbeckestraat 30

Hof van Delftlaan 24

Westplantsoen 34

Hugo de Grootstraat 77

Delfgauwseweg 108

Ternatestraat 26

Oosterstraat 31

Kanaalweg 13

Bosschastraat 70

Billitonstraat 16

,T., Buitenwatersloot 186

Jaagpad 55
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-<B~URGERS» Pr o f. Dr. J. M.

ES VAN, Mevr.J.

CATS, B.L.

PASSILIMA, A.B.A.

PINCHETTT, J.
Techn.Boekhandel WALTMAN

POKEHATTÏÏ, M.

Van Houtenstraat l

Sotterdamseweg 19

Kanaalstraat 8

MoIslaan 116

St.Aldegondastraat 26

Binnenwatersloot

Bossestraat 55

Corn.Trompstraat 8DOEFF, P.J.

ped.voorzitster studie vereniging

COURT DS LA, A.W. Julianalaan

G- H O H I N G N

C
COSTER, Prof.Dr.D.

C OS TER-WIJTMAN, Mevr.L.M.

GEOOT DE, Me j . A .

103, Mej.C.P.i .

BOBRHAVB, H.

KRAAYEMA, M.

BETTEN, H.

WELY YAN, Me j .A.L.

HOEKSTRA., A.

SCHAAF TAN d . , J.

NA I ira-G-OIiAÏÏ, Me 3 . S. H. P.

Quintuslaan 13
Quintuslaan 13

Werfstraat 10

Mutua Pidesstraat 7a

Wassenberghstraat 8

l\fieu.wlands¥/eg 25
Molukkenstraat 13a
'f.de Sitterstraat 24

Van Stachenborchstraat II 19a

Woorderbinnensingel 76
Lïelkweg 26

H A A R L E M
ALBEES, J.W.

BALK, Mevr .M.

BOLT, Me j .H.

DAS, H.

DAS, J.P.

GSRSDOEF-KAMP, Mevr.B.
HOF-VERKEER, Hr en Mevr.

JONG DE, L.

JOOSTEN, Me j . H .

YIBRSEH VAIT, G.
LANGE DS, Me j.R.

MULDSR-PAiraUYSEH, Mevr.M.

PRESBURGt A.H.

TIJU VAN, Mr.B.

SOOMER, G.F.

Lorentzkade 368

3rouvi?erskade 25 rd.

Anna v.Buurenlaan 40

lepenstraat 12

lepenstraat 12

Velserstraat 50

iCruisweg 30 r d

Jan Gijzenkade 165

Zaanenlaan 135

Pieter Maritzstraat 18 zw.

Crayennesterlaan 10

Lorentzfcade 522

Gaelstraat 44

Thomsonlaan 38

Preangerstraat 32
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STGKVIS, LEr.M.

WIESEN» 0.

VISEE, J.H.

HISSING* G.M.K;

Planetenplein l
Burgwal 103
Schouwtjeslaan 32 rd,
Wilhelminastraat 56

C

H I L Y E R S U._M

BÖBHDERMAKBH, Pr of.Dr.P.

COSTER, B.

CARMIGGELT, J.G.W.

GUlütflNG, Me j. C. H. C.

GROOT DE, Me j. II.

JOUKMAH, Me j.J.K.

TOLK, J. •

WAWO ROBifTOE, Mevr. il. T;

HAAS DE, Prof.Dr.J.H.

VRIND, LT.A.L.

Ministerpark: 17

Elzenlaan 42

Yan Ostadelaan l

Hoge ilaarderweg 8

Busfcen Huetplein 4

J'abritiuslaan 29

Slzenlaan 58

Oude Enghweg 32

Burg.Gulsoherlaan 2

Ceintuurbaan 14

O E G S T G S B S T
.RIJ1TDEES, Me j. G. B.

ARPS, B.

IB1TOE HADJAR, M.
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1."

gevestigd

Naar aanleiding van het meningsverschil in de vereniging
Nederland-Indonëslë tuisen dé communistisch^ en niet-commu-
nistisch georiënteerde leden van deze vereniging wordt het
volgende vernomen. - - TT"""
In "de redevoering van Ir. BUTGER8. uitgesproken/op de op
20 en 21'November 1948 door deze vereniging te Amersfoort
gehouden weekénd^studie-conf.erentie - vide dezerzijds ver- i
slag No. 6671-28-'48 d.d. 27-11-» 48 - moet het'begin wor- . !,
den gezien, van het uitbreken van de daadwerkelijke interne ^
moeilijkheden in de vereniging Ned e rland —ind ones i ë *. - .
Hoeveel dit meningsverschil ssa=efe reeds vóórdien, doch toen
op minder scherpe wijze, in dé boezem'd er vereniging aaü,
de dag was getreden, kwam de vorenbedoelde rede van Ir, ;'.'j-
HU-OGSRS op deze conferentie volkomen, onverwachts en zou
dQZe niet" alleen -voor' hét bestuur, doch ook zelfs voor
meerdere communistische leden een verrassing zijn geweest. "
Ondanks het feit, dat Ir, HT3TGERS- het deed yoorkomeja,
dat hij toen meer persoonliJfeTsprak, zou, naar wsrd verno-

en, hij toen toch feebben gehandeld, in opdracht van het
.P»M*-bestuur, of ,al thans na hierover-voordien overleg te

hebben gepleegd mét dit bestuur.. Hét G.P.N.-bestuur was
n.l. toen van mening, dat in een vereniging, welke zich niet
wilde of durven uitspreken tegen het fascistische Hatta-^be-
wind, comniunisten niet op hun plaats waren, derhalve d aar—
van geen,lid konden zijn.
Mede werd in het geheel door het C•P.ïï.-bestuur een gerede
aanleiding gevonden, om zich andermaal meer openlijk.tegen
de Hatta-regering te verklaren en wederom een protest te .
doen horen tegen de maatregelen, welke door d eze reding- :
waren getroffen tegen de opstand te Madioen in het alge-
meen dfh de arrestatie van/ d e leiders -in het bijzonder^
Hiervoor zij verwezen naar.het artikel + "De verehiging *:
Nedefrland;-Ihdon0si'ë op het dwaalspoor", opgenomen in het
"agblad "De Waarheid", (Amsterdamse editie) van 23 November '•'
948, . " ••'•• _'-

Dit streven-van het ,G.P.N.-bestuur had tot gevolg, dat het ~
comité "fmlp aan Indonesië" werd opgericht, over welk comité
uitvoerigmedeaeiing werd gedaan'in het dagblad "De Waar-1
heid" (Amsterdamsesditie) van .6 December 1948,
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Naar aanleiding van deze actie zou door het landelijk be- 7
stuur van Nederland—Indonesië een vergadering zijn gehouden,
waarop-13 bestuursleden aanwezig zouden zijn geweest. (Niet
bekend is, waar en wanneer deze vergadering werd gehouden en
w i e daarbij tegenwoordig waren.) ' - • ' - , . ' ' •
Op deze vergadering zouden uitvoerige besprekingen zijn ge-
houden over de reeds hierboven gestimuleerde critiek, zoals
deze zijdens. het Ó.P.N.-b es tuur werd uitgeoefend op de, in Qe*~
tober 194Sfcloor Nederland .Indonesië uitgegeven verklaring.
Na .deze besprekingen werd besloten zich bij stemming^uit te
spreken vóór of tegen deze O.P.N.-critiek, oftewel y<56r of .

J tegen het"verlenen van^steun aan de slachtoffers (opstandelin-
t Jjentfe Madioen) van de H att a-terreur, •

v iHoe onwaarschijnlijk dit ook mag lijken, spark het merendeel
Jjsr aanwezigen zich uit voor de G.P.N, critiek (steun slacht-
«DÏfers der Hatta-terreur), derhalve tegen de in öctober 1948 -
door de vereniging uitgegeven verklaringc Dit terwijl meer-
dere der voorstemmers van mening zouden zijh geweest, dat door
het negatieve resultaat van de besprekingen der Nederlandse
Ministers met HattAC.s., het tijdstip voor deze^,C.P*N.-actié
alles behalve gelukkig was gekozen. ;
rln verband met deze uitspraak werd de vraag besproken,1 of
de vereniging in haar huidige vorm nog wel reden van "bestaan
had, welke'vraag bij stemming ontkennend werd beantwoord.
teneinde hierover een uitspraak t _

_ ieggen.
welke

gege'geh,
/^Voorts werd
/binnenkort zal verschijnen, een
' welke op de te houden af d elihgs vergaderingen 'zal dienen te

worden besproken» Nadat dit zal zijn geschied, zal-getracht
worden, om in Januari 194-9 een algemene landelijke vergade—
ring; te houdéru '—" "—; ; * '— • • " '
Op deze vergddering zal men tot een besluit moeten komen over.
het al of niet blieven bestaan-van de vereniging, dan'wel of
de verenigingsvorm én daarmede het doel gewijzigd zal dienen
te worden.

Betreffende d^e samenstelling van het comfté "TTni-n aan
aesië" -werd vernomen, dat de daarin zitting hebbende personen,,
waarvan de namen werden gepubliceerd in het dagblad "De Waar-
heid'' van 6 ^December 194-8, voordien met elkaar hierover geen
ruggespraak zouden hebben gehouden, zodat de verschillende
functies, nog niet werden verdeeld. Het zou in de bedoeling
liggen, Om in de loop van de week voor Kerstmis (19-25 Decem-
ber) voor het eerst bijeen te komen. Naar werd vernomen zqu
het niet de onmiddellijke bedoeling zijn van dit comité, o"m
een nieuwe vereniging op te richten in de geest of vorm'van, -
Nederland-Indonesië, doch meer om een actie te voeren tegen
de Hatta-regeringen hierdoor te-trachten zoveel mogelijk te
voorkomen, dat communistische leiders door deze Hatta-regering
worden" gevangen genomen of, gehouden en terechtgesteld.- Aan
deze actie zou dan voor de buitenwereld de schijn worden ge*- '
geven, dat deze geheel buiten d'e C.P*N. om werd gevoerd»

Voorts werd nog vernomen, dat zijdens de C-P.N. op de vereni-
ging van Indonesie'rs de 'Terhimpoenan Indonesia" een zekere
dwang zou worden'uitgeoefend,'om zich openlijk tegen Hatta uit
te spreken^ . • " • " ' "

Einde. •»• N
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Onderwerp: Week-end Conferentie
Nederland-Indonesië,i .j .

Bijlage: Vier. 4?

29 November 1948,

G E H E I M .

q <p ^ P s S"

erslag van de op Zaterdag en Zondag 20 en 21 November 1948
de Internationale School voor Wijsbegeerte, Dodenweg

20 te Amersfoor-6, gehouden week-end-conferentie, georga-
seerd, door de Vereniging Nederland-Indonesië.

Deze conferentie werd aangekondigd in een gestencilde cir-
culaire, d.d. 31-10-'48, xvelke door het bestuur van Neder-
land- Indonesië de leden werd toegezonden» Hierbij was
gevoegd een eveneens gestencilde circulaire^» gedateerd
Amsterdam, en getekend door de leéen van het landelijk be-
stuur der vereniging. In deze ciculaire - welke ook aan de
pers weihfr gezonden, gjizieyi namelijk heft dagblad "Dé Waaiv
heid:" van 2--jJ^4g - wordt in verband met de jongüüe uaC=.

~ s i t u a t i e in.de republiek Indonesia,
nogmaals het standpunt van het "laöelijk bestuur der ver-
eniging uiteengezet, (een afschrift van deze circulaires
wordt hierbij gevoegd.)
Door 80 tot 90 personen, waarvan 25 tot $0 vrouwen, werd
aan deze conferentie deelgenomen. Hieronder bevonden zich
15 tot 20 Indonesiërs $n/of Indo-Chinezen. Personen gekleed
in militair uniform waren niet aanwezig. Het meerendeel
der deelnemers was van middelbare leeftijd.
}nder de aanwezigen werden opgemerkt:
fgg;™!B"i*T'"'*WriTt»wv TW-Srrrnp o reKyfB*' -'*••'*•»«*•»''««>

]£N, vertegenwoordigster voor
Denemarken (semi-officieel
cultureel attaché (red))

VS GA.LAO?itJB-JE

X.

De organisatie, waaraan nogal fouten klee'fde? was in han-
den van J?. KXIMEN3BR.S en A. BLOffiOiiES.. respectievelijk, se-
cretaris"^^nil'pleT!nxn^5eester vSBT*neuiandelijk bestuur van
Nederland-Indonesië. -
De samenkomsten werden geleid,, door de voorzitter van
het landelijk bestuur Prof. Djj^^J^^^arHfilM.
Deze opende op 20 November l^+B^TeoB^^^SffPp.OO uur de
conferentie. In zijn openingswoord verwelkomde hij de aan-
wezigen als vrienden van Nederland-Indonesië en vrienden
van Indonesië. Deze weekend-conferentie noemde hijmeen
studie-conferentie, welke is belegd ten einde e.ejBJb_etgr_.
inzicht,ie. Joljggja..;omtr;ent JLe;, la.atstë~^e^^^enjs^n™in
de republiek Indonesie. "fioor dlèae" 'gêb"éürt;ënisserTwojtit
Indonesië hóe ïangêrTaSe meer inwendig verdeeld-en de on-^
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derlinge strijd heftiger. Het geheel noemde hij • een onderdeel
jran de strijd in _Azie' oftewel het jDntwjakejn „v

~""~ "~~ ' "~

H

Teneinde een objectief inzicht te krijgen in het gebeuren
in Indonesië' moet men terug kijken in het verleden en dan
zal men de moeilijkheden, waaraan de jonge republiek thans
lijdende is, beter begrijpen en zal veeïi, van wat zich daar
thans afspeelé, duidelijker zijn» Ook met dit duidelijker
inzicht zal het l^oeilijk zijn, om in deze partij te kiezen,
al zullen er ongetwijfeld onder de aanwezigen zijn, die
reeds partij gekozen Hebben.
In dit verband merkte hij op, dat deze samenkomsten niet
waren belegd, om hier tot een definitieve uitspraak te komen»
dan wel tegen de een of andere partij te protesteren, moties
of resoluties aan te nemen. Deze conferentie, aldus vervolg-
de spreker, is belegd, om een ieder vrij te laten uit spre-
ken, opdat ieder zijn mening zal kunnen zeggen* Wijzende op
het ,streng besloten karakter van deze samenkomsten, verzocht
hij ̂ ^e^^o^titles^^makeTr^n deelde mede, dat zonder mede-
wet en, goedkeuring en "^CnSBtremmiiig van het landelijk bestuur,

jojjyhg .. gApiVM icjserd Z6üfa_word en omtrent hetgeen hier gezegd
of besproken wordt* . .
Verder deelde hij mede, dat het bestuur de heren GOUW GIEN
TJWAN en NOEGROHO bereid had gevonden op deze conferentie
een inleiding tejiouden over de huidige toestanden in de re-
publiek Indonesië* De belangrijkste inleider noemde hij
GO GIBÏÏ TJWAN, die men, ook al is hij een Chinees,, beter
kan beschouwen als een waardig Indoeasiër en vurig republi-
kein^**!/ werkzaam is geweest in de regering der republiek.

ET1A1L die hierna het woord verkreeg, ving zijn zeerT1A1L
DetQTzPcvoerigDetQOg aan met een^overzicht te^geven van de rol,

welke Japan in Zuid-Oost Azië speelde, vóór dit land deel-
nam aan de tweede Wereldoorlog. Hierbij merkte hij op, dat
Japan strijd voerde tegen Amerika en Engeland, Bij de bezet-
ting van Indonesië deden de Japanners zich voor als de be-

' schermers van de bevolking. Om de bevolking voor zich te
winnen, werden concessies gedaan .met Jaetrekking tot de natio-
itialistische gedachten» Het was vooral de jeugd, welke tij-
dens deze bezetting tot nationaal bewustzijn werd gebracht»

;-f Het was ook deze jeugd, welke bij de capitulatie op 17
v Augustus 194-5 het nationaal appèl gaf en waarmede de repu-

bliek werdjEesticht. Het legerijp SjffiüWMiM wat door deze natio-
naal voelde» jeugd werd gevormd, was sterk genoeg om weer-
stand te bieden aan die krachten, welke de vooruitgang en
de groei der republiek tegenwerkten.
De krachten van dit leger waren dusdanig gegroeid, dat het
in November 19^5 sterk genoeg, bleek, om de Engelse en Neder-
landse strijdkrachten niet alleen tegen te houden, doch
zelfs IiontaLatit^verdrijven jiit Malanê, Soerabaja en andere
plaatsen.
Ook 1946 was, aldus spreker, een gunstig jaar voor de repu-
bliek, De pas gestichte republiek funetionneerde. De jeugd
verdedigde aljé strijdend de jonge republiek» Op Java en
Sumatra had zich een leger van 300*000 man gevormd met daar-
naast een leger van partisanen. Merdeka was een tastbaar
feit geworden. Hierbij stelde hij de vraag j "Hè e komt het

de Indonejisshe leiders aan'een goed politiek"'ïnzïchtr'heeft
'^nïïb°rö£en*

...^aU**""'-'-^*'"* "•'
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Na .1945 werd de Indonesische kwestie gezien in hettfkader van
de hele 2uid-0ost Aziatische aangelegenheid. Dit wil zeggen
Indonesië bevond zich in de belangensfeer van Amerika en
Engeland, de twee grote toonaangevers in de Zuid Oost Aziatis
sche -aangelegenheid. Hiertussen laveerde^ Nederland,met als
gevolg, dat er een streven ontstond om met Nederland samen te
werken. Ofak van Indonesische zijde werden symptomen waarge-
nomen voor samenwerking met Nederland. Het was hier vooral
de Perhimpoenan Indönesia, die vol vetrouwen op de progres-
sieve krachten en stromingen in Nederland aandrong op deze
samenwerking. Alleen Tan MA3SLAKA was ook toen reeds Anti- ,
Nederlands en tegen deze samenwerkingj terwijl toen ook vrij-
wel alle links georiënteerde groepen in de republiek voor
deze samenwerking met progressief Nederland.waren. Bij dit
alles bleken de kapitalistische landen te veel samen te
spannen tegen de Sovjet Unie en de landen, we&ke daarmee
.samenwerkten. In de republiek zag men tenslotte duidelijk
het axioma nl. dat een compromis met het imperialisme moest
betekenen een verlenging van het kolonialisme. D±t kon dus
geen vrede brengen, daar het Indonesisch nationalisme is ge-
groeid uit het verzet en de strijd tegen het imperialisme.
Daar het nationalisme ook strijdt voor de verheffing van het
volk, is, zolang deze verheffing van volk nog geen feit is
geworden, het nationalisme in feite onverzoenlijk*
Spreker noemde het een fout, dat-door de republiek, toen
men vermeende, dat er een verwijdering was ontstaan tussen
Amerika en Engeland ener- en Nederland ander-zijds,met deze
eerste landen een verdrag werd gesloten, om te trachten deze
verwijdering te vergroten. Na Linggadjati - wat hij een con-
cessie voor de republiek noemde,wat werd beloond met een
koloriale oorlog (politionele actie) — is wel voldoende ge-
bleken, dat deze overeenkomst een kapitale fout was en een
cpmpromis-politiek onmogelijk is.
Vervolgens besprak hij de wijze, waarop de Indonesische
kwestie in de U.N.O* werd behandeld en merkte daarbij op,
dat, wanneer in de toen door dit lichaam ingestelde Commissie
van Goede Diensten bij voorbeeld een vertegenwoordiger van"
de Sovjet Unie of van eenStedh dit land samenwerkende staten

• was gekozen, het beslist wel anders zou hebben gelopen dan
wij thans zien.
Uit dit alles blijkt, dat het stervende kolonialisme het
feodalisme wenst te handhaven, om -op deze wijze de beleggings-
gebieden te behouden» In dit verband citeerde hij een uit-
lating van Pandit NEHROïï n.l. : "The strife og India is a
part of the strife of Asia % welke uitlating volgens hem

-ook op de strijd in Indonesië van toepassing zou zijn.
De aenvüle-overeenkonrst besprekende, noemde hij weer een
andere concessie, door de republiek gedaan. Deze concessie
werd gehonoreerd met het instellen van de staat .Pasoendan.
Ondanks x3it alles wenste en wilde de republiek ( door hem, de
Hatta-regering genoemd (red)) ook toen nog een compromis-

• politiek te"voeren. Om de republiek zoveel mogelijk afbreuk
te doenA ging ook toen de Nederlandse regering nog voprt met
het creëren van zelfstandige negara's wn werd ée negara Oost
Java gesticht. Dit alles had-tot gevolg, dat ^door deze schan-

talige. Nederlandse^hQuding, waarbij iedere ,goM-\?CO^gïm^
het volk verontwaardigd de republiek dwong de onderhandelingen
met Nederland, zij het ook tijdelijk, af te breken. Hierbij
was de positie van de republiek zwak, omdfat bij de strijd
vpor de vrijheid en zelfstandigheid, de factoren van de socia-
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le revolutie ontbraken. De linkse stromingen wilden sociale
verbeteringen, de rechtse wensten deze verbeteringen niet.
Deze.linkse stromingen worden gevreesd en het is daarom, dat
het wereld-imperialisme zich zo interesseert voor de repu-
bliek. Het haadhavan van het imperialisme staat gelijk met
het handhaven van het feodalisme, wat tezamen catas£rophaal
zou zijn.
De Indonesische revolutie^ noemde spreker een nationale
burgerlijke revolutie. De republikeinse bourgeoisie neigt
echter tot een compromis en kan daarbij gemakkelijk tot
verraad komen, daar .deze boitttgeoisie geen verheffing van
de arme massa wi/ljkf en er niet aan denkt een sociaal of
socialistisch karakter te leggen in deze nationale burger-
lijke revolutie. Het verlangen, aldus vervolgt spreker,
van de Indonesiër naar sociale gerechtigheid is wel haast
niet tejkeren; daarom wordt de schuld van de huidige xspi
ontwikkeling in de republiek de communisten in de schoenen
geschoven,
Hatta en Soekazmo zijn door het voeren van een, compromis-
politiek zo ongeveer gekomen in de positie, welke door
Tsjang Kai Sjek in China wordt ingenomen. Evenals SJsjang
Kai Sjek zijnjïatta en SojkariiG„tlians.„inmeen dpdelijke_ëa?ijj
gewikkeld met^de^jppSa.'!^"dezelfde massa, waarmede, zT^ aaïïvan-
keTÏ^Ë Hë"6b"ënJ op gebouwd, wat Hatta en Soekarno dóór het
voeren van compromis-politiek, thans weer af breken.
Hierna besprak hij mear de binné'ïhdse toestanden in de repu-
bliek en merkte daarbij op, dat er sinds de stichting van
de republiek in Indonesië veel ten goede veranderd zou zijn.
Ondanks deae veranderingen zijn er ook vele .regelingen en
toestanden blijven'bestaan uit de,tijd van de koloniale
overheersing. Op de plaatsen, waar b.v. vroeger Nederland-
se residenten zaten, worden thans Indosasische residenten
aangesteld. De beruchte P.I.D. (politieke Inlichtingen
Dienst) van de Nederlanders heeft tijdens de bezetting de
Japanners gediend en wordt nu door de republiek voort gezet.
Het zelfde zijn o,m. gebleven de bepalingen op de erfpacht,
het grondsysteem, (hier wordt kennelijk bedoeld de bepaling
op het verhuren van ^grond door Indonesiërs aan de onder-
nemingen (red.) ), de feodale "bevoorrechting van de dessa-

'- hoofden e.d. Door dit alles zijn «z de landbouwers eii arbei-
V- ders er nog even beroerd aan toe als vroeger en ook thans

worden voor deze groepen geen sociale voorzieningen getrof-
fen, doch worden zij alleen gepaaid met schone beloften.
De schuld van deze slechte* gang van zaken in de republiek
wordt thans geworpen op de Nederlanders en aoor deze inge-
stelde blokkade, doch zijn inziens is dat niet" juist en
moet de schuld hiervan gezocht worden bij de rechtse- re-.
geridfegroepen. Door de jhöuding van deze groepen worden de
toestanden in het binnëland voor de massa steeds slechter,
viert de corruptie hoogtij en^is inflatie wel haast niet
meer tegen te gaan met al^de gevolgen van dien. Hét is begrij
pelijk, aldus spreker, dat Amerika, Engeland en Nederland
trachten van deze sleclte toestand in de republiek te pro-
fiteren en proberen met Hatta tot een accoord te komen.
Hierbij zal men Hatta zeker veel beloven, -doch het uiteindei
lijk resultaat zal z|;jn, dat de republiek verkwanseld wordt
aan het imperialisme^
Ook hoort men vaak, dat de schuld van deze slechte toestan-
den wordt geschoven in de schoenen van het F.D.H. (Front
Demokrasi Hakjat), democratisch Volksfront, doch men vergeet
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daarbij dan te vertellen, dat het guist het F.D.R* was, dat
tegen dit alles haar nationaal programma deed opstellen,
dat door de 20 bij het democratisch volksfront aangesloten
partijen werd aangenomen, doch door de regering Hatta (recht-
se partijen) werd verworpen. Ook werd door Hatta verworpen
de overeenkomst, zoals deze te Praag'door SOBRIPNO gesloten w
was met de Sovjet, Unie» Omdanks het feit, dat de algemene
opinie in de republiek voor deze overeenkomst met Rusland
was, waarbij spreker verwees naar de grote bloei van de cul-
turele vereniging Indonesië-U.S.S.R,, bleef Hatta voortgaan
zifn hoop te vestigen op Amerika. In dit verband wees spre-
ker op de Russische invloed in China en de strijd, welke
daar gevoerd wordt tegen de corruptie en het imperialisme*
Sprfeker memoreerde dan vrij uitvoerig de terugkeer van
MOBSO en SOBRIPMS in Indonesië en de actie door deze/? aldaar
gevoerd, waardoor weliswaar de politiek van Hatta door de
massa werd afgekeurd, doch hij (H^atta) er in slaggde aan het
bewind te blijven* Na de terugkeer van MOïïSO werd de gehele
partij: Partai Komunis Indonesia (P»K*I«) opgelost in het
F.D.R. en dit laatste tot een uitgesproken tozfexüBaa commu-
nistische partij verklaard, terwijl het program national
(nationale programma) door het F.DéR. werdjf overgenomen*
De regeringspartijen, ondergebracht in de Masjoemi, P.N.I.
'(Partai National Indonesia) en andere wilden van deze com-
munistische groepering en haar uj^-Uuarbpro gram national
niets weten en wensten daarmede niet samen te werken. Op-
merkelijk -noemde spreker het, dat men eerst in Amerika
"The Red drrbre" heeft gekend en later de "jacht op de roden"
in Indonesië. In dit verband memoreerde hij, dat op I,£H±±
7 en 11 September 1948 een razzia in het hoofdkwartier vaja
de socialistische jeugd organisatie in Djokja werd gehouden,
welke jeugdorganisatie zich even voordien had uitgesproken
voor het communisme, door zich aan te sluiten bij het F.D.R.
Op 15 September 1948 werden soortgelijke razzia's gehouden j
te Solo. Op 17 September 1948 werd door Moeso c.s. een grote
meeting gehouden en op 18 September 1948 om 15.00 uur brak •
te Madioen de opstand uit, terwijl de voornaamste communis-
tische leiders niet te Madioen aanwezig waren. Tijdens deze
opstand, aldus spreker, zijn nergens stakingen uitgebroken,
waaruit hij concludeerde, dat deze opstand door de communis^
tische leiders niet werd voorbereidnogh gewild, doch hierin
moet worden gezien een spontane reactie van het volk tegen
de regering Hatta en haaiyrechtse groepen* Spreker citeerde
Pitof. Wertheim met de vraag: "Zullen de Oosterse volken er
niet beter of slechter aan toe zijn dan vroeger efPiun natio-
nalisme. fascistisch of democratisch worden?"
Het gevaarlijkste-van de hele situatie noemde hij, dat, nu dé
sociale revolutie door de regering Hatta vergeten blijkt te
zijn,het rassenvraagstuk sterker op de voorgond zal treden,
doch naar sprekers overtuiging, zullen uiteindelijk de linkse
elementen in de republiek overwinnen* Spreker sloot zijn betoog
met de mededeling, dat men zich thans^heeft uij^J^ejagTjeken
tegen § e __Jagans e coXl&^Ta^^^^^^^^^^^^^^^^^^^xQ
en voSr de anti-fascisteri en" de vervolgden van het ogenblT5"

Hierna werd het woord verleend aan de tweede-inleider de

met de mededeling, dat de vorige spreker GO GIM
TJWARÏ en hij gedurende,'hun verblijf in Indonesië samen lid
waren geweest van de Partai Socialis -(socialistische partij)
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voordat deze uiteen ie- gevallen. Komende tot zijn betoog
merkte hij op, dat het voeren van een compromis-politiek
niet zo verachtelijk is als het oppervlakkig lijkt, daar
het leven in wezen niets anders is dan een aaneensluiting
van compromissen. Niet alleen de rechtse groepen in de repu-
bliek beroepen zich op de faze van de nationale revolutie,
doch ook de linkse groepen "bij het sluiten van compromissen.
De grootste vijand van de republiek noemde hij de buitep-
landse vijand, welke zijm inziens dan ook eerst bestreden
dient te worden, terwijl dan later de binnenlandse oneffen-
heden beslecht kunnen worden. Sprekende over de imperialis-
tische imvloeden in de republiek merkte hij op, dat deze
invloeden volgens twee methoden kunnen worden bestreden.
Ie. De methode, gebaseerd otp de chaés oftewel de methode
van het comminisme, waardoor de producten en grondstoffen
in het eigen land .blijven en derhalve niet kunnen worden
uitgevoerd.
De tweede methode kan zijn de vrijheidsstrijd te voeren in
fazen, waarbij dan eerst de nationale en pas later de soci-
ale strijd gestreden dient te worden,
Spreker vindt de petii&bourgeoisie zeer belangrijk, ook
voor de ontwikkeling van het nationalisme en het voeren van
de vrijheidsstrijd. Hij bestreed de mefeing van GO ten aan-
zien van het onderhandelen met Nederland,. Het alj£ of niet
onderhandelen met Nederland noemde hij een kwestie van
rechts (vóór) of links (tegeja) , waarbij hij opmerkte, dat
het een normaal verschijnsel^'dat de regerings partijen
(rechts) vo'o'r onderhandelen zijn, omdat zij de verantwoor-
delijkheid hebben te dragen, doch de oppositie partijen
(links) tegen onderhandelen zijn, omdat zij deze verant-
woording niet hebben.
Evenals hij zelf, zo véVolgde spreker, is ook GO bij de re-
publikeinse regering werkzaam geweest, zodat hij (GO) kan
weten, dat het voeren van een compromis-politiek - derhalve .
onderhandelen - komt doordat andere mogelijkheden niet aan-
wezig zouden zijn. Sprteker noemde zich rechts, dus een voor-
stander van de huidige Hatta-regering.
Vervolgens gaf hij een overzicht van de verschillende in de
republiek aan het bewind geweest zijnde regeringen. Hierbij
merkte hij op, dat ook tijdens het bewind van de links ge*
oriënteerde regering van SJAHRIR geen sociale verbeteringen,
werden doorgevoerd,' terwijl er ook toen reeds corruptie was»
Door de Hatta-regering werd een commissie ingesteld voor
agrarishhe hervormingen, derhalve beogende het bewerkstelli-
gen van sociale maatregelen.
Bij zijn daarop gehouden bespreking betreffende de politieke
overtuiging van Hatta deelde hij mede,, dat het over bekend
is,tjdat Hatta vroeger zitting had in de communistisch ge-
orie'n^teerde anti-imperialistische liga. Naar sprekers
overtuiging is esfc Hatta ook thans geen fascist. Hij is
noch pro-links, noch pro-rechts, derhalve partij-loos en
juist hierin zag spreker de grote kracht niet alleen van
Hatta, doch ook van Soekarno, omdat zij zonder rekening te

'houden met enige partij -politiek zich geheel kunnen geven
voor de republiek*

Komende tot de bespreking van het pr'gram national deelde hij
mede, dat dit inderdaad door alle links georiënteerde en bij
&et ]?.D*E» aangesloten partijen werd aanvaard, doch door de
regerings partijen, de Masjoemi, P.N.I. e, a. werd verworpen,
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Dit sloot in de consequentie voor de Hatta-regering, om dit
program national te verwerpen, daar anders de ondelinge ver-
houdingen nodeloos'zouden worden verscherpt. Hij gaf toe,
dat er in de republiek corruptie heerste, doch dit zal vol-
gens hem mede een gevolg zijn van de overbelasting van ver-
schillende diensten. Hierbij merkte hij op, dat ook geduren-
de de 2% jaar, dat er linkse regeringen aan het bewind
waren geweest, daarin geen verbetering kon worden gebracht.
Daar Hatta partij-loos is, zal het hem gemakkelijker vallen
daarin verbetering te'brengen,'waarmede reeds een aanvang
zou zijn gemaakt en door betrokkene"rationalisatie" zou
worden genoemd, oftewel "eruit gooien". Dit brengt ontevre-
denheid onder de^ vermeende slachtoffers en het zijn deze
ontwpreden elemeiiten, welke dan terecht komen in het Hatta-
kamp. . " -
Waarom, zo vroeg spreker, steunt SJAHRIR(links) de regering
Hatta (rechts)? Volgens hem zou dit zi'jn: lè omdat op het
ogenblik nog de faze van de nationale revolutie bestaat en
2e. omdat er thans^en scherpe verhouding (botsing) mag ko-
men tussen links of rechts. Immers wanneer bij zo'n botsing
links zou winnen, dan zouden zij hoogstwaarschijnlijk uit-
eindelijk al de vermeende winst zien verloren gaan bij de
dan te voeren strijd tegen Amerika, Engeland en Nederland. •
En wanneer daarentegen Bechts zou winnen, de mogelijkheid "
niet uitgesloten moet worden geacht, dat de linkse groepen
door de rechtse (Masjoemi, P.N.I. e*a.) zouden worden onder-
drukt, zodat daarmede ook het rassen-vraagstuk op het tapijt
zou worden gebracht*
Over de opstand te Maaioen merkte hij op, dat uit de daar-
over gevonden documeiiien wel voldoende zou zijn gebleken,
dat er wel een opatand door éoor de communistische leiders
was Voorbereid en georganiseerd, ook al was het uitbreken
van de opstand te Madioen mogelijk praematuur. *
Naar zijn mening zou hieruitjalsmede^uit vele andere voor-
vallen en gebeurtenissen in Indonesië, zijn gebleken, dat
er een tre veel aan democratie zou heersen, maar uiteindelijk
kan, welke regering dan' ook, geen opstanden binnen haar ge-
bied dulden.
Hij gaf toe, dat er in de republiek nog vel.ed' der koloniale -
verhoudingen zijn blijven bestaan, doch men moet hierbij
wel bedenken, dat. de republikeinse reger^ing in de beginne
stomweg geen apparaat tot zijn beschikking had, om daarin
onmiddellijk^verandering te brengen. Naar sprekers mening
zal Indonesië voor de opbouw wel Nederlands, of buitenlands
kapitaal nodig hebben en daarom is het noodzakelijk, dat een
compromis-politiek wordt gevoerd«
Hij sloot zijn betoog met de mededeling, dat wel haast alle
jeugd- en•studenten-organisaties eensgezind achter Soekarbo
en Hatta staan. Hij is van mening, dat ieder, ook al is men
links georiënteerd, de huidige regering kan steunen, opdat
het vacuüm, dat door gebrek aan Indonesisch kapitaal moest
ontstaan, gezamelijk tot een oplossing zou kunnen worden' ge-
bracht. ~

Bij de daarop gehouden verdere discussie werd allereerst het
woord gevo,e,̂ ,,,̂ .9.,P,,r JT[M KLIN^^ffl^Gr. Deze merkte op, dat hij
na*TIet Be toog "van" '101^MOHÖ'"r"niel:*'r"'aan "de indruk kon ontkomen,
.dat de spreker daarmede - mogelijk zonder dat hij het zelf
wilde - -in het pro-nationaal- socialistisch kamp was terecht
gekome^. en dat naar zijn mening de zaak van de revolutie in da-
republiek veel schade zou doen, . '
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Vervolgens werdsndodr EOÉSLI AHSAN enige onbelangrijke vragen
gesteld. . .

De Heer MEIJEE stelde de vraag, of het Aziatisch nationalisme
zonder sociale of socialistische programma's .niet zou leiden
tot fascisme. . " .

SQBNITQ hield daarop een betoog, waarbij hij mededeelde,
!*WHÖÏffipoenan Indonesia.zich aanvankelijk zou hebben- .

uitgesproken vóór de status van dominion, naar het Engelse
voorbeeld. Hierop is men door de-imperialistische houding, wel-
ke door Nederland werd' aangenomen, betrekkelijk spoedig terug-^

/"is er , gekomen. Naar zijn mening/sEKESt vooral in het begin in Indonesië
een, verkeerde waardering toadp<Ki4HHA&K«l»y««:i8d£ .geweest voor de
machtsverhoudingen t.o.v." het „buitenland. Aanvankelijk zag men
het gebeuren, dattfïn Indonesië een rechtse oppositie ageerde
tegen de pro-Nederland se S JAHRIE.--Immers teat was heWrechtse
idee, om een verdrag te sluiten met Amerika en Engeland.'"Toen
echter bleek, dat,- zoals algemeen werd verwacht, er geen contro-
versen bestonden 'tussen Amerika en Engeland',aan de ene- en
Nederland aan de andere kant, waren deze rechtse oppositie-
partijen wel verplicht om met Nederland te onderhandelen.
Het F.D.E. - P*K«I. wil*een burgerlijk .Indonesië, vrij van '
buitenlandse beinvloecling en kapitaal. Zij wenst veel aan- *
dachtj^ te schenken - en dat is toe te juichen en nodig - aan

• - de lot s ̂ verbetering van.de massa. , - .
Naar sprekers mening is het echter thans nog niet mogelijk
van Indonesië te maken'een socialistische staat op communis-
tische grondslag, omdat thans de arbeiders klasse ontbreekt,
wat nodig is voor het vormen van zo'n staat* Het ontbreken
van deze arbeidersklasse, zou volgens hem, ,gelegen zijn in het
feit, dat Indonesië tot dusver was een feodaal agrarisch land
zonder industrie, met als gevolg, dat er in Indonesië zich nog ,
geen proletariaat heeft gevormd, zoals men dit in landen met
een beduidende industrie kent. Hij is verder van meniö$, dat .
onder de gegeven omstandigheden begonnen moet worden met een
agrarische en sociale hervorming. Het najagen van elke andere-"
utopie wordt door hem afgeraden* Het Indonesische volk moet
het bewustzijn worden bijgebracht, dat d e, republikeinse "re-"

>• gering strijdt voor lotsvernetering van <$e massa.

len zich'ALTMAN noemèade Indo-j-Huropeaan besprak de corruptie
in Indonesië en merkte daarbij op, dat daarin niets veront-
rustends moet worden gezien, daar ook de corruptie te Batavia
eh overal elders ter wereld (ook in Nederland) groot is» , ,

IDe oorzaajc van de couruptie .in d-e republiek moet zijn inziens "
worden gezocht in de door Nederland toegepaste blokkade, waar-
door de bevolking ernstig wordt gedupeerd.

Dé Heeria£||-IjjüSïgEideelde daarop in een onsamenhangend verhaal
mede, J atFlr^Lnjjohd en een.Marxi s tisch centrum zou ..bestaan,
dat steeds goed is ingelicHTómtrént"^d-e gebeurtenissen in
Indonetóe. Volgens,hem is bij_dit centrum een zeer goed gein- ••

~formeerde Engelsman werkzaam.' . . : :
Hij is van mening, dat Amerika-was verontrust do,or de vooruit-
gang van de communistische invloaöen in Indonesië. Het gevolg-
hiervan was, dat Hatta.door Amerika met de- rug tegen de muur" -
gezefj, als het ware gedwongen werd, 'om deze communistische :.
invloeden te bestrijden» Uit dit alles concludeerde hijï le^,
dat het communisme in Indonesië nog niets zou betekenen .en 2eï ,

" - . - . - ' . ' i • ' • ' . ' • •••
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dat Hatta hiertegen een zeer öubieuze houding had aange-
nomen. Hij was van mening, dat nu de Aziatische volkslegers
op het punt staan in Ghina teawinnen, door Amerika een
tv/eede verdedigingslinie wordt gezocht, waarbij Indonesië
ten nauwste zal zijn betrokken. Hierin moet volgens hem ook <
d,e oorzaak worden gezocht van de opstand te M ad i o en— door
hem genoemd - de comedie van de communistische opstand.
Door provocatie heeft men de linkse groepen gedwongen zich
te verweren. Dit noemde hij de verderfelijke politiek, zoals
deze door Hatta wordt gevoerd. In verband hiermede adviseer-
de hij Hatta niet te steunen. Hij besloot gijn betoog met
de mededeling, dat in Indonesië gebrek is aan leidende
figuren (intellectuelen), waarvan de schuld moet worden
gezocht bij de onderwijs-politiek, zoals deze steeds door
Nederland werd gevoerd.

De eerste inleider GO GIïïN TJWAN zeide daarop, dat de grote
tegenstellingen waren gelegen in het scherp tegenover el-
kaar staan van de anti-imperialisten en de reactie. De
F.D«E. met P.K.i^ wenst het land te hervormen, daar Java
in verband met zijn overbevolking te klein is voor grond-
verdeling. Wanneer MOBSÖ zou winnen, zal er volgens hem
geen Westers communisme komen in Indonesië, doch een ont-
wikkeling volgens de f aae- theorie. Volgens hem is het Indo-
nesische volk, ook dat te Batavia-, nog steeds strijdlustig,
en geenszins oorlogsmoe, zoals men het zo gaarne doet
voorkomen. De- stemming, aldus spreker, is nu niet me ei? anti-
Nederlands, doch uitgesproken anti-blank.—— — ~ ,- .-
Hierop verkreeg NOEGHOHO het woord, die o. a. opmerkte, dat
de overeenkomst van Linggadjati een compromis was en moest
worden gezien als een adem-pauze voor de republiek. Een
compromis noemde hij iets, waarmede men later weer kan af-
rekenen. SJAHRIR,zo merkte hij» wilde de Zuid-Oost Aziatische
regionale groeperingen aaneensluiten, volgens de idee van
de derde macht.

GO GISN TJWAN wees vervolgens op het bestaan van verschil-
lende klassen in het maatschappelijk bestel. Hierbij merkte
b-ij op, dat de klasse der bourgeoisie uiteindelijk tegen
de massa is. Zelf noemde hij zich een overtuigd, eerlijk
nationalist,

J f J K vroeg daarop, wat de concrete uitwerking was
van a e Ned erland se blokkade. Hij vroeg zich verder af, of
het de bedoeling van Amerika zou zijn, om aan Nederland in
Indonesië de vrije hand of beter de vrije klauw gaat^geveii
(hilariteit (red)). Voorts merkte hij op, dat wanneer Indo-
nesië' onder het gemene best van Nederland zou komen, difc
wel meer gemeen aan best" zou zijn. (Hilariteit.)
Hij besloot met de mededeling, dat zijn inziens voldoende
gebleken was, dat de Nederlanders een uitbuitend volk zijn
en dit wel zullen blijven.

-̂i- •
Een persoon,' zich no emend e/BJAMS JOSDIN/spr ak zijn afkeuring
en misnoegen uit over de Ina^neslscne 'partijen en de onder-
linge strijd, zoals deze door die partijen wordt gevoerd.
Naar zijn mening dient niet alleen de huidige'-Hatta-regering
te worden gesteund, doch ook iedere andere Indonesische re-
gering. Dit , daar het in de allereerste plaats gaat, om
het winnen van de vrijheidsstrijd. '.
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Ben zekere de JONG citeerde de leer van Lenin, waarin vol-
gens hem wordt gezegd, dat regeerders wel compromissen mogen
sluiten. Van zichzelf verklaarde hij te behoren tot de pro-
gressieve linksen, doch geen Rus land-aanbidder t^

GO GIEN I<3¥M, die daarop andermaal het v/oord verkreeg, zei,
dat hij niet op deze conferentie was gekomen, om het com-
munisme te verdedigen, maar dat hij wel het nationalisme
wenste te verdedigen ^tapavheh, die over het algemeen commu-
nisten v/erden genoemd, * Hij beweerde, dat hij Hatta geen
fascist had genoemd,, doch in zijn inleiding alleen had ge-
tracht de tendenzen, zoals deze zich de laatste tijd in de
republi&k hadden ontwikkeld, in het juiste daglicht te stel-
len, Hierbij benadrukte hij innh-et bijzonder het program
national zoals dit door de communisten ?/erd samengesteld en
door alle partijen werd aanvaard. De Nederlandse blokkade
speelt bij dit alles een grote rol. Hoofdzaak is echter het
eigen falen. Hij is en blijft echter de mening toegedaan,
dat uiteindelijk zal blijken, dat in de republiek Indonesië,
de communisten de enige werkelijke verdedigers zijn van
het juiste nationalistische begrip»

Qp Zondag 21 November 194-8 te ongeveer 11.30 uur 'werd de
conferentie voortgezet. De belangstelling op deze tweede
dag was iets minder. • *
Ook op deze tweede samenkomst was de leiding in handen van
Prof. Dr. W. F. S7BHTHEIM,
llereerstwerd het woord ka b »aarU verleend San JfriMÉMtt*
.MBBMjGTfai e iH een vrij uitvoerig betoog hield;waarin hij
la<?liïl?Hl8ï'kte , dat elke regering rekening moet houden met de

voornaamste of bepaalde, gebeurtenissen in andere landen, daar
vele van deze gebeurtenissen met elkaar verband gouden of
elkaar beïnvloeden. Zo ook heeft de Indonesische republi- :
keinse regering rekening te houden met de verschillende
facetten van het spel der wereld-politiek. Volgens hem be-
staat de huidige Indonesische regering niet uit fascisten,
doch als practische regeerders hebben ook zij concessies te
doen. Hoewel de nationale vrijheidsstrijd voorop dient te
worden gesteld, kan het. spel van de Hatta-regering niet een-
zijdig Amerikaans of Russisch zijn. Door een bepaalde over-
macht wordt deze regering thans gedwongen tot het doen van
bepaalde concessies en is Hatta verplicht, het Amglo-Amerikaans
spel te volgen, waardoor hij noodwendig in rechts vaarwater
is verzeild geraakt, terwijl een grost deel van het Indone- .,
sische volk li&ks georrienteerd is ,^ Spieker is van mening,
dat Azië is voor#bestemd een grote rol te spelen in het ko-
mende politj&e wereldgebeuren, omdat zich in dat werelddeel-
gigantische, kracht en aan het ontwikkel éh zijn. Hi-erd oor
zal Azië* in het wereldgebeuren een stabiliserende invloed
kunnen uitoefenen op het voorkomen van een derde wereldoor-
log door zitting te nemen in de U. N. O* Hoewel er ontegenzeg-
genlijk krachten aan het werk aijn, welke kennelijk aansturen
op een derde wereldoorlog vermeend hij zoveel vafcrouwen te
kunnen stellen in de progressieve krachten in de U.N.Q., dat
een derde wereldoorlog zal worden veorkomen. De reactionnaire
wereldkrachten^ wfcTOKudoor middel van de pers en dergelijke,
de U*N.O. "en bagatelle" zien. In Nederland wordt volgens hem
te \'/einig aandacht geschonken aan de algemene internationale
zienswijze en ideten, Zijn inziens zou dit een gevolg zij
de steeds in omvang toenemende Amerikaanse invloeden, welke
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"bepalend zouden zijn voor de huidige gang van zeiken. Spre-
ker is van mening, dat in Azië' de communisten de beste natio-
nalisten .zullen blieken te zijn. ,
Hatta, aldus vervolgde spreker, zoekt wel Amerikaanse hulp, (
doch hij doet dit zeker niet, om bij een eventuele volgende
wereldoorlog Indonesië" als een tweede verdedigingslinie te'
bezigen voor het democratisch Amerika, om het opdringende
bolsjewistische gevaar te keren. In dit verband wees hij er
op, öat Hatta wel contact en samenwerking zocht met Pandit
Nehroe en niet met Mao Tze Toeng. Hij vindt het, diplomatiek
bekekBB , waarschijnlijk te grof, om met een. Chinese rebel-
len generaal aan te pappen. Volgens hem had het zwakke Ne-
derland van na de oorlog hét nog zwakkere Indonesië' moeten
helpen, omdat deze twee tezamen veel hadden kunnen bereiken»
Volgens hem heeft noch Nederland, noch Indonesië', het spel,
dat hier is gespeeld door het Foreign Office, aie% tijdig
doorzien.
Hijyf was van mening, dat Nederland t. o. v. de vrijheidsge-
dachte (lierdeka) een ruimer standpunt had behoren 'in te ne-
men. Men zal moeten komen tot een "common wealth of Indo-
nesia", zodat over 5 of hoogstens 10 jaar daar rust zal
heersen,
Hij besloot zijn betoog met de mededeling, dat z.i. de ver-
eniging Nederland-Indo&esie zal blijven ijveren voor een vrij
Indonesië, gebaseerd op^de Internationale ge'dachte.

Sen zekere MULLER meikte fcp, dat hij gaarne een juiste kijk
wilde krijgen op de Indonesische mens. Mede zou hij graag
willen weten, op welke wijze dit volk wakker werd en hoe het
met de politieke scholing is gesteld.

ftierop verkreeg Mr.van̂ WjJĵ . het woord. Deze zeide, dat z.i.
" r inde Nederlanders hlëts""ïh"~lndonesie te maken hebben. Hij wil-

de hiervoor slechts vier woorden gebruiken n.l. :"De Neder-
landers er uit V' "Ophoepelen i"
De bezetting van Nederland door de Duitser® duurde slechts
vier jaar. De Nederlandse bezetting van Indonesië vier eeu-
wen. In dit verband werd door hem heftige critiek uitge-
oefend op het Nederlandse volk. Sprekende over de dienst-
weigeraars merkte hij op, dat 70% hiervan physiek defect
zou zijn en er slechts heel weinig principiële dienstwei-
geraars zijn.
Als middelen om te voorkomen, dat nog meer tropen naar Indo-
nesië zullen worden verscheept, noemde hij:_het_jts.e.valliÊ.
aanwezig zijn .van" e;ent ij.§bp.m. ,_ in het, ru_im. van een schip,
tTianjtfer een mi j n "(slak)'aan de^i^id_..van„het.,!.s.cift]3.,iT'W^I-Jl

v o o k gedacht "moet worden aan d^^b£orde^sch_eepswanden. /*~"~~

AMMAN gaf als zijn mening te kennen, dat de Hatta regering •
niet zo zwak zal blijken te zijn, dan- algemeen wordt voorge-
steld. 2.i."zal bij het over enige tijd te houden plebisciet
wel blijken, hoet sterk juist deze regering staat en hoe wei-
nig compromissen^ieeft gesloten.

Mevr.van der PLAAT(o) gaf als haar mening te kennen, dat zij
het wensenJ.K acirüw, dat de progressieve gedachte in bredere
kringen ingang diende te vinden. Hiervoor was volgens haar
nodig, dat de intellectuelen, zoals ïjrof WBRfHïïIM en Mevr.
SüiVDilIJH-V^RSCHOOS hun ideeë'n op papier zouden stellen, om
middels publicatie hiejevan,zo mogelijk in de internationale
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pers, deze gedachten te propageren.

De heer van YïALSUH richtte zich daarop speciaal tot Mr. van
WIJK en zeide, dat Nederland ook wel eens, zij het dan
mogelijk bij toeval, wat goeds .doet in Indonesië. De Neder-
landers hebben zeer zeker een positieve of opbouwende taak
in Indonesië te vervullen.

m JG deelde mede, dat hij 24- jaar i^ Indonesië
en oSS"iy^^t9^SUaek. had vertoefd. Volgens hem was Rus-
land niet uitgesporoken aiti-imperialistisch en voelen de

- Indonesiërs zich niet zo sterk tot Rusland aangetrokken
doch voelen zij meer voor de idee van de derde macht. De
Indonesiër voelt zich noch verknocht aan Amerika noch aan
Rusland. Hij zou zelf iets willen zijn in de wereld^ Gedu-
rende zlnnverbli j f in de jeeiaibliek was het hem opgevallen, c
dat bij de "Iel d er s de drang bestaat om zelf iets te doen
voor het volk en zelf iets te worden in de wereld.

ZONNSBEEG andermaal het woord verkrijgende, zeide van me-
ning te zijn, dat over 10 of 15 jaar de idee van de derde
macht wel voldoende zal zijn doorgedrongen tot de bevolkings-
groepen van de Aziatische landen. Voorts deelde $ij mede,
dat hij op 21 October 1948 een vergadering sou hebben bij-
gewoond met de Amerikanen in U.N.0.-verband, waarop ook de~
heer MSIJÏÏR-H/iNNÏÏFI! van de Rijkseenheid aanwezig was.
Op deze bijeenkomst werd de heer MEIJE1R-RAKNÏÏFT in verband .
met zijn opvattingen tot Indonesië door de Amerikanen op
zijn plaats gezet. Hieruit valt te concluderen, aldus spre-
ker, dat de Amerikanen-progresiever denken. (Bijval).
Hij dringt er bij de vergadering op aan, om aich vooral
niet óp een extrei&w/standpunt te stellen bij de beoordeling
van'het Indonesië-vraagstuk.

Hierna werd de lunch gebruikt en op Amerikaanse wijze enige .
schilderijen verkocht ten behoeve van de medicamenten-actie '
der vereniging. De opbrengst hiervan bedroeg f.254,-.

|Bij de heropening eer conferentie werd door Prof. Dr.
, WEHTHEIM een samenvattend overzicht gegeven van' het ge-
'sprokene. Hierbij merkte hij o.m. op, j tdat ÏEJE tot voor kort
voor>Éde vereniging NederSjand-Indonesië de republiek Indo-'
nesië de enige vertegenwoordigster was van de Indonesische
eenheidsgedachte. Sedert kort echter heeft zich binnen de
republiek een tweede groepje van nationalisten gevormd, ëto-
dat de gedachte van de eenheidsvorm is verstoord. De toe-
stand is hierdoor ingewikkelder geworden, omdat beide groe-
pen voorgeven ware nationalisten te zijn. Hij noemde het
een verblijdend verschijnsel, dat op deze conferentie, vol-
gens hem, iets heel buitengewoons had plaats gehad.'Op deze
conferentie heeft men het n.l. zien gebeuren, dat twee Indo-
nesiërs, die ieder voor zich a.h.w, een de^r in"de republiek
gevormde grogpen vertegenwoordigen, midden in een vijandig
land, -een verschillend standpunt op vriendschappelijke wijze
hebben kunnen en# durven fcüieenzetten. Dit noemde hij een
teken van het grote vertrouwen, dat door öeze beide Indo-
nesische groepen wordt gesteld, niet alleen in de vereniging
Nederland- Indonesië, doch ook in de leden van deze vereni-
ging. -
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Volgens spreker zijn er altijd twee kanten aan het nationa-
lisme geweest en kan men ook zeer zeker deze onderkennen bij
het Indonesische nationalisme. Ook hier heeft men het burger-
lijke nationalisme ( de bourgeoisie) en de groep, welke zich
meer met de massa vereenzelvigd, oftewel het radicaal natio-
nalisme, len gevolge van de ontevredenheid is sedert kort
het radicaal nationalisme in de vorm van de massa in bewe-
ging gekomen. Aan de ene kant vinden wij, aldus spreker,
Hatta en Soekarno, met Nederland en de andere buitenlandse
invloeden, zoals Amerika. Bij het radicaal nationalisme zien
wij Moeso c.s. onder .Russische invloed, zich als het ware

'teweer stellen tegen de Ied.erito.dse en Amerikaanse invloeden.
Het is een normaal verschijnsel, dat het proletariaat de
leiding neemt van de revolutie, doch in de Aziatische landen
kent men dit proletariaat niet, omdat dit geboren wordt uit
de industrialisatie van een land.
Bij zijn daarop gehouden bespreking over het communisme als
verschijnsel in de Aziatische landen, verwees hij naar de
huidige strijd in China. Hierbij merkte hij op, dat ook
deze strijd in wezen geen strijd is voor het communisme
zoals wij dat kennen in de Westerse landen, derhalve ook
geen uitgesproken streven is voor socialisme of staats-socia-
lisme, doch slechts een strijd voor lotsverbetering der
massa, in zich sluitende het afbreken van het feodalisme of
een streven nac.r democratisering.
De Aziatische landen hebben bij de opbouw veel buitenlands
kapitaal^nodig en zijn daarom gedoemd concessies te doen.
Terugkomende tot zijn bespreking over Indonesië merkte hij ,„
op, dat de boeren-revolutie daarin eenjïgrote 'rol speelt en"
in hoofdzaal is gericht tegen de feodale adel. De burger-
lijke nationalisten kunnen door bepaalde groepsbelangen er
gemakkelijk toe komen zich aan te sluiten bij de raction-
nairen. In Indonesië heeft steeds een sterke neiging be-
staan, om zich in twee kampen (groepen) te verdelen. Vooral
het laatste jaar heeft deze neiging een duidelijker gestalte
aangenomen en heeft er een duidelijke verschuiving naar
rechts plaats gehad, waardoor de groep van feodale kapita-
listen, zoals deze verenigd is in de Masjoemi, aU^+g^ zich
zeer versterkt. Hierdoor werden de links georiënteerde poli-
tici verontrust en werden zij bevreesd, dat een vernieuwing
zou worden tegengehouden van het maatschappelijk bestel.
Het communisme, zoals dat zich in Indonesië aandient, noemde
hij een even vaag begrip als het communisme in China.
Met Pandit Nehroe zou hij willen zeggen, dat de communistische
leiders in de Aziatische landen e&n zaak, het communisme,
hebben overschat.

•Voor ons Nederlanders geldt, dat wij geen recht hebben in
deze uitgesproken Indonesische kwestie partij te kiezen.
Hierna stelde hij de vraag, wat tot dusver'door Nederland-
Indonesië in concreto werd gedaan, behalve dan het uitspre-
ken van mooie woorden. Hij is van mening, dat wanneer de
vereniging haar.politieke rol wil blijven behouden, zij ten
opzichte van de Indonesiërs in een scheve positie zou komen
te vfirTrarRn. jfaay %, j' j n jnening zou het -mo_geli.1k .beter zi,1nf
'on de vereniging omjfce_jzarmenf zoals de jym^enlgingjen Neder-

:rPüTën,, •^oTT^ederland^' U.S.S.R. e.d., derhalve tot een

J.F.A.H, de la OOTJET, die daarop het v/oord verkreeg, noemde
het geheel het typische beeld van een studie-conferentie,
daar het beeld, dat de meeden ziek over"de Indonesische
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kwestie hadden gevormd, door deze bespreking steeds troebeler
is geworden.

/ ƒ >/
•i' f

Vöivolgens nam Ir» S..J.
Indonesië heeft? Z1O.UU. WöJ.

EOTGSBS net woord. In de republiek
f£bote verandering voltrokken.

/"vergeleken

Onder de huidige omstandigheden sou de burgerlijke vleugel .
niets anders 'kunnen doen, dan zich werpen in de .uitgestrekte
anaan van het buitenlandse kapitaal, van het imperialistisch
Amerika.
Deze zaak is geen uitgesproken interne aangelegenheid ,van de
republifek. Het streven van Hatta en zijn regering is volgens
kern, kolonialisme. Met gebruikmaking van eigen binnenlandse
krachten,
'Hatta noemde hij een imperialisten-slaaf, waartegen de ver-
eniging Nederland -Indonesië' dient stelling te hemen.
Hij eiste a. h. w. dat de vereniging zou strijden tegen de
Hatta-terreur en de slachtoffers van el-c-nc deze terreur diende
te steunen.
.(Deze wooréen werden op zeer koude, emotie-loze toon gespro-
' en. Het geheel we.rd op^usdanige voorwaard en-st ellende

timatum-toon geuit, zodat de vergadering er even stil van
erd, gevolgd door een boos afkeurend gemompel.)

ZONNEE8RG merkte hierna op, dat hij er .van overtuigd is,
dat de onafhankelijkheid van Indonesië toch zal komen. Hij
stemde in met de idee, geuit tete door Prof • WEBTHEIM r om de
vereniging om te vormen.

Dr. van der BURG merkte nogmaals op, dat de vereniging, zo-
als zij nu 5s, veel waardering heeft in de republiek. Naar
zijn mening moet de vereniging zich niet in laten met de
Indonesische partij-politiek. .

Mevr. van der PLAAT (S) sprak zich uit tegen de .omvormings-
idee van Prof WERTHEIM» Volgens haar moet de vereniging in
haar huidige vorm gehandhaaft blijven, daar er nog veel valt
te doen op humanitair-cultureel gebied.

Daarna kreeg Dr. SJAMSJOEDIN.net v/oord. Deze merkte op, dat
de republiek in wezen niet zou zijn veranderd, wel zouden
enige wijzigingen hebben plaats gehad, doch het belangrijk-
ste is gebleven, n.l. een strijd voor de vrijheid* Ook hij
verklaarde zich tegen de omvormings-jidee van Prof WEHTHEIM.'
.Hierna werd het woord verleend aan/||2ffii|L» die mededeelde,
dat heib hem wel een beetje had bevrelma^ap deze' conferentie
zulke klanken te moeten beluisteren. Hij merkte op, dat de
400 jaar samenwerking van Nederland met Ihdonesie toch wel

zullen kunnen worden met de vier jaar Duit-.
se bezetting van Nederland, daar de Indonesiërs toch alles
van de Nederlanders hebben geleerd, terwijl nog veel andere
goede dingen door de Nederlanders werden gebracht en daarge-
steld .
Hij vestigde er de aandacht op, dat ook in de Minahassa de
pro-republikeinse stemming veld wint. ^
T. o. v. de opstand in Madioen verklaarde hij, , dat deze niet
alleen voor lakassar^ doch ook voor Batavia, ja zelfs voor
D jok j a een verrassing zou aijn geweest.
Indonesië, aldus spreker, is in wezen niet verdeeld. Amir
SJAHIJPOSDIN zou volgens hem geen communist zijn, doch in hem
zou ISoetén worden gexiian een tegenspeler van Moeso, die was
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aangewezen, om de invloed van Mbeso tegen te gaan enhet
verder afglijden van de massa in die richting zoveel moge-
lijk moest voorkomen.
Hatta, Sjahrir, Soekarno en vele anderen zijn één, aldus
"besloot hij.

Vervolgens kreeg B. G03TER het woord, die verklaarde minder
pessimistisch gestemd te zijn dan Prof. V/SRTHSIM. Z.i.
heeft de vereniging niet altijd met lege handen gestaan
en heeft zij ook een politieke taak te vervullen, n.l, door
middel van voorlichting. Volgens hem zouden/fde leden door
het vervullen van spreekbeurten veel opheldering kunnen
geven betreffende de Indonesische kwestie. Als voorbeeld
hiervan deelde hij mede, dat door hem op Donderdag 25 No-
vember 1948 een spreekbeurt zal worden vervuld op een bij-
eenkomst van de Vlam-groep te Hilversum.

Vervolgens werd door Prof. iTSETHüIM een slot-woord gespro-
ken. Hierbij deelde hij mede, dat hij n.a.v", hetgeen hier
werd besproken, was teruggekomen van de omvormingsidee van
d e vereni ging. HiT̂ '~13nc**eT'"~Van̂
"lijklibdy.il Vair~de twee stromingen ook in Nederland-Indonesië
herhaaldeijk zullen terugkeren.
Deze brede samenstelling werd door hem genoemd een "conditie
sine qua non" voor de vereniging.
Hij doet persoonlijk een dringend beroep op Ir. HUTGEHS en
op de meer links georiënteerde (communistische) leden in
het algemeen, de eenheid in de vereniging te bewaren.
Verwijzende naar de door het landelijk bestuur uitgegeten
circulaire verzocht hij de aanwezigen, de daarin vervatte
richtlijnen te voleen en te propageren.
Na te hebben medegaeeld-, dat mogelijk binnenkort wederom
een soortgelijke conferentie zou worden gehouden, om zo
mogelijk tot een duidelijke uitspraak te komen, sloot hij
tenslotte.,met de nodige bedankjes aan allen, die haddan
medegewerkt deze conferentie te doen slagen, te ongeveer
17*00 uur op Zondag 21 November 1948 deze conferentie.

-o-o-o-o-o-

De bijeenkomsten, v/elke gedurende deze conferentie werden
gehouden hadden een rustig verloop.
Het meerendeel van de aanwezige personen behoorde kennelijk
tot de "Vlam- en Vrije Kathedern-groepen.
Uit de gTO^p™^rsaT^e^Wr3^Ta6ïïêojër werden stemmen vernomen,
waaruit kon v/orden geconcludeerd, dat het in de bedoeling
zou liggen, om omstreeks Kerstmis wederom een soortgelijke
bijeenkomst te houden, om nogmaals hetzelfde onderwerp te

«bespreken. Als plaats van deze samenkomst werd Amsterdam
genoemd. N

Het was mogelijk hierop, dat Prof v/ïïEïffiSIM in zijn slot-
woord doelde en mededeelde, dat mogelijk binnenkort wederom
een soortgelijke bijeenkomst zou worden georganiseerd. Uit
de vaagheid van deze mededeling mag echter worden geconclu-
deerd, dat hieromtrent nog geen definièt$fé$ besluiten werden
genomen.
Tijdens deze conferentie was in een der zalen een boekenstand
ingericht. Hierin waren tegen betaling verkrijgbaar exem-
plaren van verschillende edities van het door de afdeling
Den Haag van ïlederland-Indonesië uitgegeven Indonesië-Bulle-
tin.
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Mede waren verkrijgbaar exemplaren van verschillende edities
van het tweemaal per maand te Batavia verschijnende vooruit-
trevenjttijdschrift T'Kritiek en OpbouwJ.', uitgegeven door de

^Stichting?) "Opbouw— ̂ emDangoên'an1^"' gevestigd - te Batavia
Goenoeng Sahari 84, op welk adres ook de administratie van
het blad is gevestigd. Als redactie-adres is vermeld :
Parkweg 2 pajkJ&EflMjny-
fföofdredacteur^vliïHëTTblad is: B*M.G. EOGH, Parkweg 2 pav.
Bandoeng, terwijl in de red^ctie-cominissie__zitting hebben:
Prof. B.F. BEERLIWG -Batavia. ' '"•*' "" "1"1"™ "•"««"'>
J. de GRAAPS1 - idem.
,L. STALLBTGA - idem.
Beb VUHC - idem.
'voor Nederland wordt als adres opgegeven: Vrij Nederland,
Keizersgracht 604 Amsterdam (C.). - ' '

Mede waren verkrijgbaar verschillende exemplaren van het
maandblad "Oriëntatie", waarvan de administratie eveneens
te Batavia Goenoeng Sahari 84 is gevestigd. In de redactie
van het tijdschrift hebben zitting:
D. de VRIES
E. NIEUWSHHIirS
Henk de VOS . .
Dr. K. H1YS,
E.B. qUAGK.
J. BOON.
Secretaris der redactie is E. NIEWI3NHÜÏS,- van Heutszboule-
vard 56 te Batavia.

Evexreens waren verkrijgbaar exemplaren vanahet in de Maleise
taal gestelde maandblad "Gema Suasanair, eveneens uitgegeven
door de vorengenoemde stichtingy "Opbouw- Pembangoenan",
Goenoeng Sahari 84 te Batavia, 'op welk adres de redactie en
administratie is gevestigd. In de redactie hebben zitting;•
Asrul SAHI.
Mochtar APIN.
Eivai APIN.
BAHAHT3DIN.

Voor zover bekend zijn de personalia van de in dit verslag
genoemde personen afzonderlijk-vermeld in bijlage A*

O -f N
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Bijlage: A*

XI

j
y

J*

Opgave van de persö&alia en -overige gegevens van de in bi j-
gaand verslag genoemde personen:

AL'JMAN Indo-Europeaan, vermoedelijk wonende te Amsterdam,
verdere personalia niet bekend.

BLOMHaRS A. penningmeester van het landelijk "bestuur van de
vereniging Nederland- Indonesië. Overige personalia ;
niet bekend»

Dr. van der BURG A «P «J,, arts, wonende Scheveningselaan 111
te Den rfaag.

QQSEüH B'.gepensionneerd inspecteur van liet Onderi.ra.js in
Indonesië, lid van het landelijk bestuur Nederland- !
Indonesië, wonende te Hilversum.

De la GQna'J J «g «A .H», gepensionneerd directeur van de inland- i
se kweekschool te Bandoeng, lid^van het landelijk
bestuur van Nederland- Indonesië, wonende te Wassenaar.

Mevr. TOVa GAI^PIUS-JKMSSEN, vertegenwoordigster van Dene-
marken" (semi-officieel cultureel attaché.) Verdere
gegevens onbekend .

GO Gien T^wan, geboren te Malang, 22 September 1920, 2e
secretaris van het landelijk bestuur Nederland-Indo-
nesië, student aan de 7© faculteit, wonende Valerius-
straat 130 te Amsterdam.

GQU.j Jam Hok, geboren te Batavia, 28 October 1925, 2e commis-
s ar i s van het bestuur van de Chinese veBeniging
Ghung San Hui, wonende Gornelis Krusemanstraat 42-1 II
te Amsterdam.

De JOMG, verdere gegevens onbekend.
Gerard, geboren te Purraerend, 7 December

19237 journalist , s ecretaris van het landelijk bestuur
Nederland-Indonesië, wonende Admiraal de Huyterweg 547
huis te Amsterdam.

De KüMING, ex-directeur van het weekblad Vrijj? Nederland,
wonende te Pleemstede, verdere gegevens onbekend.

KEI JjjIR , verdere gegevens onbekend*
MULLER, verdere gegevens onbekend.
NÜÏÏGKÜHO , geboren te Modjokerto, 7 Juli 1920, lid van het

landelijk bestuur Nederland-Indonesië, wonende H.aar-
lemrn e rm eerstraat 51-1 te Amsterdam,

Mevr, van der PLAA'J (S), /vermoedelijk vrordt hiermede bedoeld
de bij tl bekende Annie van der j?LAAfJ?o .>^s="

Soesli AHBAN, geboren te Padang, 14 September 1922, ex-direc-
teur van het te Batavia verschijnende blad "Berita-
Indonesia", wonende Overtoom 524-1 te ivmsterdam.

Mevr. ROM'JIilJN-V^H.'JGHOOH, Anna Helena Margaretha, geboren te
Srjmegen, 4 Februari 1895, wonende Daniël Willink-
plein 21atbe Amsterdam.

RUTGEHo Sebald Justinus, geboren te Leiden, 25 Januari 1879,
ingenieur, lid ven het landelijk bestuur Nederland-
Indonesië, honende Joos Banckersweg 19-11 -te Amsterdam.

S.!j)NDU£ . Van hem is bekend,, dat hij ongeveer l tot 2 maanden
geleden met een Indonesische delegatie naar Nederland
is gekomen.

B jAïaS J üKD I E . Verdere gegevens onbekend.
SOMICPO E ad en, geboren te Pasoeroean, 4 Juni 1912, vice-voor-

zitter van het landelijk bestuur Hederland-Indonesië,
voorzitter van de Perhimpoenan Indonesia, wonende Ger-



' 'Ho', 6671-28-* 4S.

""'Bijlage: A.

rit , van der Veenstraat 51 te Amsterdam.
?< <l? Dr. SUIS, hoogleraar, verdere gegevens alhier onbekend.
•v*~ Mevr . TlBJlff OOI J-BOggflTOlM, ïïenriette Roaalie, geboren te •

•^ " ' .Amsterdam, ^ November 1889, \vonende Jan Lui penstraat
86 huis te Amsterdam*

- tj Mevr. TüMSJiLAKA-DITMARS M «A, , lid van het landelijk bestuur-
Federland-Ind onësïe"," wonend e Santhorstlaan 44 te Was-
senaar.

v jij' Van WALSIM , verdere gegevens alhier onbekend.
V -Prof. Dr 7 WBRTHEIM. Willera Frederik, geboren te St. Peter s-

burg", 16 Notrember 190?» voorzitter van het landelijk
bestuur Nederland-Indonesië, wonende Stadionkade 17-11
te Amsterdam.

Mr.- van WIJK, Johan Hendrik, geboren te Amsterdam, 2 Juni
1 907 1 wonende Rijweglaan 31 te Bennebroek. ^/^eA».~,

Br. ZOMHBBEBG Johannes Martinus Blisabet^ Maria Al]éionsus "
' geboren te Rotterdam, 16 April 1907, hoofd-ambtenaar,

Departement Handel en Nijverheid, wonende Carel Rei-
• nierskade 171 te Den Haag. - •

-o-o»-o-o-o-o-
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O.Z.Achterburgvtfal 185, kamer 83.
Tel. 31921 - t.24 - AMST3RMH-C.

Amsterdam, October 1948

In verband met de tegenwoordige ontwikkeling in de Republiek
Indonesi'ê acht het Landelijk Bestuur van de Vereniging "Neder-
land - Indonesi'ê " het nodig nogmaals z i jn standpunt ui teen te
ze t t en .

Het recht van het Indonesische volk op zelfstandigheid en zelf-
beschikking is het leidend beginsel van de Vereniging "Uederland-
Indonesie". Dit be teken t* politieke, economische en culturele
vrijheid voor de bevolking van geheel Indonesi'ê volgens principes
en in organisatie-vormen, die aij zelf bepaalt. De vereniging
stelt ver trouwen in de eigen krachten van het Indonesische volk
om zi jn moeilijkheden tot een oplossing te brengen.
Zij eist begrip voor de inwendige moeilijkheden en spanningen
binnen de Republiek Indonesi'ê, die kenmerkend zi jn voor de nieuwe
staten en die ook de Republiek der Verenigde Nederlanden in haar
beginstadium heeft gekend.
Uitgaande van dit standpunt moet de Vereniging als zodanig zich
om principiële redenen van partij-kiezen in interne Indonesische
aangelegenheden en dus ook in het huidige conf l ic t binnen de
Republiek onthouden, hoewel zij begr i jp t en aanvaardt dat haar
leden individueel, met name de Indonesiërs onder hen, hier niet
afzijdig kunnen en willen b l i jven .
Uitgaande van di tzelfde anti-koloniale beginsel ve rze t de Vereni-
ging zich tegen iedere vreemde inmenging in binnenlandse Indone-
sische aangelegenheden door pressie op welke wi j ze dan ook. En
zeker zal zij bl i jven str i jden tegen elke inmenging in de vorm
van militair of "politioneel" ingrijpen in Indonesië door niet-
Indonesische machten.
In verband met het bovenstaande ziet de Vereniging haar naastlig-
gende taak als volgt:

1. Zij roept het llederls.ndse volk op tot grote waakzaamheid om
te verhinderen daü iTe<:erlandse troepen worden gebruikt voor
inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de Indonesi-

scheche vrijheidsstrijders.

2» Zij r icht zich met een. ernstig protest tot de Nederlandse re-
gering inzake o.a.:

a. Het platbranden "uit militaire noodzaak" van kampongs op
-Tav a en het uitdelen van strenge en onterende s t r a f f en aan
Nederlandse militairen, die geweigerd hebben zich hiertoe
te lenen;

b. Het voor het rechtsgevoel beledigende vonnis van de Zee-
krijgaraad te Soerabaja inzake de Bondowoso-tragedie;

c.
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c. Het uitblijven van bekendmaking van het rapport over de
ongerechtigheden in Zuid-Celebla in begin 1947;

d. Het schieten door Nederlandse politie op de met voorbe-
reiding van de viering van de Indonesische vrijheidsdag
in het officiële gebouw van de Republiekeinae regering
te Batavia, bezige schooljeugd;

e. Het ontwijken van het geven van een duidelijke toelich-
ting inzake de kwestie van de geïnterneerden in de Re-
publiek en in door Nederland bezet gebied.

3. Van oordeel, dat Indonesische en Nederlandse slachtoffers van
onrecht , begaan in naam van het Hederlandse volk, recht hebben
op een schadevergoeding en rehabilitatie, stelt zij zioh voor
in samenwerking met andere personen en organisatie's, hiervoor
gelden bi jeen te brengen als een bijdrage in de vervulling van
een morele plicht.

Het Landelijk Bestuur der Vereniging "He der land - Indones i'é " j

Prof. Dr. W. F, We r the im, Voorz i t t e r
Soenito, Vice-voorzi t ter
Wirn Klinkenberg, Secretaris
Go Gien Twan, 2e Secretaria
A. Blommers, Penningmeester
Prof. Dr. G.C. Berg
Mevr. G. van B er gen-Diaman t
B. Go s t er
J.P.A.H. de la Cour t
B. Bobee
Ds. A. van Leeuwen
Dr. CSH.Lenshoek
ïToegroho
H.M, van Randwijk
Ir. S.J.Rutgers
Mevr. H. van Traa-v,d.Burg
Mevr. M.A»Tumbelaka-Ditmars,



> UITTREKSEL

Voor QD...396 Naam Y£]ïï2aGIBC}JIEffiRL/ïlB IKDOJLSIt,....(.Qrg.J..

Origineel in PD.4463 Naam Mr. H.....Yan..MIJl

Volgnr Ag.nr. Aard van het stuk

Afz Datum

afschrift schutblad 50639

HC zegt niet over nadere inlichtingen n.s.v. het gestelde in notitie
50639 te beschikken.

C. 17-1-49 v.d. V.

Uitgetrokken door .§<* Afd./Sectie .̂.4P Datum 4-7-49

Op aanwijzing van .Q.3.

5074 - '48



AFSCHRIFT .

VÏÏRSHIGIHG «HS33HRLAHD - IHDOHSSI3 "
0.2. Achterburgwal 185, kamer 83.
Tel. 31921 - t. 24 - AliSTBRDAM-G.

31 Ootober 1948.

Geachte m_ede_stand.er ,

De recente gebeurtenissen in Indones i'é en in de Republiek in het b i jzonder ,
hebben ongetwi j fe ld ook in onze kringen veel vragen doen opkomen, die lang
niet alle een antwoord en zeker niet een juist en volledig antwoord hebben
gekregen. Het is daarom, dat het Landelijk Bestuur van onze Vereniging heef t
besloten om

een STUDISCOHFjJRSïTTIE te beleggen, en v. el op 20 en 21
ÏÏOVBMBEB a. S. in de IÏÏT3RNATIOÏT.ALE SCHOOL VOOR WIJS-
BEGEERTE, Dodenweg B. 20 te AMERSFOORT, het zelfde con-
ferent ieoord, dat onze Vereniging in September 1947 herbergde.

Gedurende dit weekend zal de Heer Go Gien Tjwan de huidige toestand in de Re-
ibliek Indoneai'ê inleiden terwijl andere Indonesiërs o. a. de Heer Uoegroho

*ich bereid verklaard hebben om hun zienswijze in het debat als aanvulling te
g-even.
De He-er Alb. de la Cour t (gevraagd) zal een beschouwing geven over de positie
van de Nederlandse vr ienden der Republiek temidden van de huidige verwikkeling
gen. Bij deze inleidingen zal het zwaartepunt geheel op de discussies komen te
liggen.

Prijst De basisprijs voor het weekend bedraagt f. 8.- per deelnemer, waarbij
tevens de kosten van overnacht ingen, warme maalti jd, lunch en o n t b i j t
z i jn inbegrepen. ',Vij s tellen echter de mogelijkheid open om f. 6.- te
betalen, waarbij wij er gelijktijdig op ver t rouwen, dat alle deelne-
mers, die meer dan f. 8.- kunnen missen, ons f. 10.- zullen overmaken.
Men zal begri jpen, dat de Vereniging hier geen enkele risico bij mag
lopen, gezien haar toch al zo eimstige geldelijke moeilijkheden. Zij
die allen besprekingen weasen mee te maken en zelf voor huisvesting en
maaltijden zorgen, betalen f. 2.- per persoon.

OPGAVE j Me n geef t 2ich door onderstaand opgave formulier op aan de Secretaria
van de Vereniging "tlede rland- Indones i'ê" , Oude Zij ds Achterburgwal 185
te Amsterdam-G., onder geli jkt i jdige stort ing van het verschuldigde
deelnemersgeld op poatgiro 321221 t. n. 7. de penningmeester van "Neder-
land- Indo nes ie" te Voorburg, met vermelding "Weekend".

AAW AHG: Zaterdagmiddag , 20 November om 4.30 uur.

BIKDS: Zondagmiddag om 5 uur.

Zaterdagavond om 6.30 uur wordt warm gegeten en de lunch valt op
Zondagmiddag l uur. Bij voldoende belangstelling word t een busdienst
georganiseerd, tussen stat ion Amerfoort en de School, waarover de bij-
zonderheden aan hen, die zich ervoor hebben opgegeven, nog nader zul-
len worden medegedeeld. De school is ui tstekend, verwarmd. Introductie
van belangstellenden wordt graag toegestaan.

5n nu dus zo snel mogelijk onderstaand opgave formulier ingevuld en naar de
Secretaris der Vereniging te Amsterdam gezonden! Has.st U, w nt de belangstel-
ling zal zeer groot z i jn en de acoraodatie is beperkt. Opgaven, die na 10 ÏTo-
vember binnenkomen, zullen als regel terzijde worden gelegd. Wij ver t rouwen
op Uw aller medewerking om onze plannen zo goed mogelijk te doen slagen.

Met vriendelijke groet s
¥. Klinkenberg, Secretaris.
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OPGAVSFORMULISR ...... Vóór 10 ¥ov. inzenden aan de Secretaris der Vereniging
"Nederland - Indonesi'ê ", O.Z.Achterburgwal 185, A'dam-C»

Ondergetekende Adres
geeft zich op voor de STUDI3C01W.3R]3i'ïTI3 op 20/21 Ho v e mb er te Amersfoort . Hij/
zij neemt jaieft / wel deel aan dB drie maaltijden en slaapt niet/wel in de
school. Hij/Zij neemt niet/v/el deel aan de speciale busdienst en is bereid
de daarvoor verschuldige vergoeding (ong.25 e t . ) te betalen. Hij/Zij verklaalfc
geli jkti jdig met deze opgave f. 10.-/f. 8.-/ f. 6.-/ f. 2.- op de postreke-
ning van de Penn.m. der Vereniging te hebben overgemaakt*

Doorhalen wat niet gewenst wordt .
OIJ33RT3K3-.TIHG

BELANGRIJK: 1. De ingesloten verklaring van het Landelijk Bestuur zal te-
vens ter discussie worden gesteld.

2. Het "IHDOiraSIS-BULLSTIF1 blijft het discussie-orgaan der Ver-
eniging. Abonnementen hierop kos ten slechts f. 1.20 per jaar,
te s tor ten op giro 238840 t. n. v. Penninm.Med. -Indones ie te
Den Haag. Deze publicatie mag niet door gebrek aan ac t iv i t e i t
der leden weer verdwijnen. 3en maandblad is één vaa de beiffïg-
r i jks te uitingmoge lijkheden voor onze zaak! ( Adm. adres»
Snelliusstraat l, den Haag.)

LBDSH-V3RLOTI1JG ten ba te der MHJDICAK31IT3N-ACTIS! J

Indert i jd z i jn door tal van vooraanstaande kunstenaars een s erie schilderijen,
li tho's, houteneden, terracotta 's e. a. kunstvoorwerpen aan onze Vereniging
aangeboden met de bedoeling deze ten bate van de medicamentenact ie voor de
geblokkeerde Republiek onder de Ie"1 en te ver lo ten .
Zowel in het belang van onze actie als van onze lec:en hebben w i j thans be-
s loten deze/loting te doen plaatswinden, ondanks de b i jzondere grote prac-
tische bezwaren, hieraan verbonden. Ieders volledige medewerking en inspan-
ning bij de verkoop is geboden, en wij menen uit naam van het zo zwaar lij-
dende Indonesische volk hier een beroep op % te mogen doen.
De loten kosten 50 cent per stuk. Voor de eerste 1500 verkochte loten worden
als pri jzen beschikbaar gesteld:

Ie prijs - JOH1T RASD3GK3R - ""Macht" ( tekening) .
2e prijs - SGHRGEV3R - Compositie "Blauw en Geel" ( o l i v e r f ) .
3e prijs - 5RITS SI3GER - Jongetje ( terracotta) .
4e prijs - H.VAw KRUI1TIHG3H - Herkauwende koeien (pas te i ) .
5e prijs - HSHK ALB3RS - Planten (litho)
6e prijs - aDR.LTJBBSKS - "Brooklyn Bridge" ( l i tho)
7e prijs - P3T3R ALMA - " Anti- demo c raa t" (houtsnede ) .

Voor de eerstvolgende verkochte 500 loten*
8e prijs - M. V AH BRUGG'SiT - Bloemen (o l i ever f ) .
9e prijs - JOH. VALT Z\VSD21\ - Boerderij te Schaarsber^en ( t e k e n i n g ) .
10e prijs- JAK VALT KBULSÏÏ" - "Dormeuse" ( e t s )

lle prijs - W3ST3RIK - Houtsnede
3n voor de^dan volgende verkochte 500 lo ten t

12e prijs - HBMK HSïJREBT - Boekenstal ( t eken ing ) .
13e prijs - -P3T3R ALMA - "Wachtzaal (houtsnede) .
14e prijs - CHRIS B3SKMAE" - Omarming ( l i t h o ) .
15e prijs - D »B . BAHffEBH^ - Oud Huisje, Hollum, Ameland ( e t s ) .

Zoals men ziess een prachtige collectie schilderstukken e. d. van bekende
Nederlandse kunstenaars, die het beste van hun geeste l i jk bez i t afs tonden.
Bl i j f t Gij in Uw mater i'éle bijdrage niet achter!
De loten z i jn verkrijgbaar door overschr i jv ing op Postrekening 6269 van de
Twenfee Bank te Amsterdam onder vermelding : . * . . loten Medische Actie

'"Nederland - Indonesië".
Geli jkti jdig
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Gelijkti jdig met de overschri jving van het verschuldigde bedrag zendt men
onderstaand invul-formulier naar de Secretaris van de Vereniging fllederland-
Indonesi'é1*, O. Z. Ach t er burg-w al 185- A'dam-G.. Leden van afdelingen kunnen ook
bij hun afdelingssecretarissen terecht.

Leden, h< jlpt allen mee om deze leden-verloting zo vlot mogelijk te doen ver-
lopen en een groot succes te doen worden. Het moet mogelijk z i jn op deze
wi jze opnieuw aan de Indonesische bevolking te tonen dat zij door haar wer-
kelijke vrienden niet vergeten en niet in de steek gelaten worden !

Voor het L.B8 De culturele sectie,

Prof.Dr.W.F.Y/ertheim Alb.de la Court, F.B.A.Bat ten, Mevr .
WimKlinkenberg Sugeng, Mevr. Ibla Hatterman, Mevr.

Dr. A. Romein-Verschoor.

ADRSS

nestel t hierbij ...*. loten voor de ledenverlot ing ten bate der Medische
Actie van de Vereniging "ITeder land-Indones ie". Hij hee f t ge l i jk t i jd ig f .». . .
ges tor t op postrekening 6269 van de Twentse Bank te Amsterdam voor de Me-
dische Actie "ITederland-Indonesië" .

Ondertekening

Opzenden aan de Secretaris van de Vereniging "Hederland-Indonesie"» Ö.Z.Ach-
terburgwal 185- Amsterdam-G.



ïl 185 - Kamer 83
tel. 31921 - t. 24 - ^LiBï

3-eriChte deelnemer/ ster,

Kiernee bevestigen wij uw opgave tot deelneming «an ons weekend op
£ü/£'l ï'iov. in de Internationale Jchool voor Wijsbegeerte, Itoodenwe-g
B 20 te .amersfoort-Leusden.
Voor degenen dié zich daarvoor hebben opgegeven wordt een speciale
busdienst tussen het Station Amersfoort en de ochool georganiseerd.
De bussen vertrekken ora 4 uur vtm het dtation en geven dus aanslui-
ting op de treinen uit .arnsterdwn, Utrecht,' Zwolle en Apeldoorn, die
tussen 3.30 en 4 uur in Amersfoort binnenlopen. Heemt men aan deze
speciale dienst niet deel, dan kan men net de .dpoorwegbus naor Yee-
nendool de School bereiken: uitstappen halte Ilertekop.
Mee te nemen: 'A lakens, een sloop en een handdoek. Geen bonnen en/of
ingrediënten, üok dit formulier meebrengen,
.tifm de diverse verzoeken om bijzondere huisvesting zei worden vol d tui

Met vriendelijke groet,

Wiit Klinkenberg, Jecreteris.
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B IX

Onderwerp: Verslag van de studieconferentie
van de vereniging "Wederland-ïndonesië'j

Kort verslag van een studieconferentie van de vereniging
"Nederland -Indonesië" welke is gehouden op 20 en 21 No-
vember 194-3 in de Internationale school voor Wijsbegeerte.
Dodenweg ii 20 te Amersfoort.
Op Saterdag 20 November 1943 waren ca." 100 personen aan-
wezig.
Op Zondag 21 Eove.aber 1943 werden ca. 60 personen geteld.
Op het programma stond: inleiding over de toestand in de
republiek Indonesië te houden door de 2e secretaris van
het Landelijk Bestuur der Vereniging " Ne de r l and-Indo nes ie .
de heer GO GIEN TJWAE .
De Indonesiër HOE^(?5olïO zou namens de Indonesiërs hun
zienswijze in het debat als aanvulling geven.
AIBEH^ Pk lA^GOIJRg zou een beschouwing geven over de po-
s ït i~e ~vanTLJHe"''"1Në d!è r lands e vrienden der Republiek .temidden
van de huidige verwikkelingen. Deze heef t, voor zover be-
kend, niet gesproken.
De aanwezigen werden welkom geheten door prof .dr. V/, P.

Daarna spraken GO G-IEN T J WAS en NOE3ROKO

\>

behandeïden de feiten van de laatste paar jaren, zoals
die zich in IndonesiS hebben voorgedaan.
Ijpndag sprak ar. Z o nn e nb e r g uit Amsterdam. Hij schetste de
int e rnat i onalë ve r houd inge n . Indonesië was. volgens 2S. ,
niet fascistisch. HAIïA is geen communist, doch hij be-
seft het belang van de steun van Sovjet Husland bij de
opbouw van zijn land. V/ij mogen ook niet zeggen, dat
30KKARNO niet te vertrouwen is. Het ÜEO-kamp noemde hij
een conglomeraat van ismen. Amerika gaat grote invloed
uitoefenen op de ontwikkeling van Indonesië d. m. v. de
UNO. Van Nederland gaat geen invloed uit. Ook Nederland
moet trachten via de UNO iets te bereiken.
i'JULLER, ca. 60 jaar, voorheen verbonden aan de H.H.C.,
vroeg inlichtingen over partijen en richtingen in Indone-
sil en hoe hij de Indonesië r# moest zien als mens. Kij
behoorde, naar hij verklaarde, tot het niet wetende deel
der natie .
Mr. VAN WIJK, Israëliet, oud ca. 37 jaar, uit A-osterdam,
betoogde dat de oude Koningin heeft gezegd, dat er geen
plaats in Nederland is voor de nationaal-socialisten. De

0L o /i A d A* jonge Koningin, aldus van W. , denkt er makkelijker over,
^)^y\yi^f^^^^ omdat er nu blijkt dat fascisten hier thans wel mogen werH

^ "̂? Wat de rechten van de Nederlanders in Indonesië betrof,
betoogde v.W.. c;at de Nederlanders daar geen rechten heb-
ben, evenmin als de Duitsers t i jdene de bezetting rechten

O hadden in Nederland. Deze waren hier vier jaar onrecht-
; — i l — H / è matig en de Nederlanders zijn vier eeuwen onrechtmatig in

Indië. Over de UNO behoeven wij niet te praten, dat is een
"zoodje'J In Austalië gaf men een goed voorbeeld toen de

~ 2 ~ eerste
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eerste transporten van daar naar Indië moesten: men staak-
te. Wat zou het een indruk gemaakt hebben, als er een

mmetje op zo 'n schip ontploft was, een plaat zoek ge-
weest was of een onderdeel van de machine, zodat het schip
hier niet had kunnen uitvaren.
Van de behandeling van deserteurs voor krijgsraden wordt .
geen publiciteit gegeven. Voor de krijgsraad te Rotter-
dam zijn reeds meer dan 600 gevallen "behandeld. 2e
maximum straf is 42/2 jaar. Er zijn maar een paar advoca-
ten om deze mensen bij te staan. VAK 'T HOZF heeft van
het totaal aantal ca. 550 behandeld. Ik zelf ca. 20. Verder
zijn er nog een paar collega's, die er ook een stuk of
drie behandeld hebben. 70^ van de deserteurs werd psychisd:
defect verklaard. Zelfs de familie, die een deserteur her-
bergt, wordt vervolgd. Het is zo erg dat in het Noorden
van ons land moeders zelfmoord plegen als hun zoons naar
Indië moeten en wij zwijgen raaar. Wat kunnen wij doen
tegen deze 33 mentaliteit ?
ALI/jAIj , Ohineesjto beweerde, dat wanneer er een plebisciet
in Indië zou worden gehouden, de Republikeinse He ge ring
het zeker zou winnen. In het Renville-accoord is het hou-
den van een plebisciet toegestaan. De Nederlandse regering
vjerkt dit echter tegen. Volgens ALTMAN zou HAITA niet zo-
veel concessies hebben gedaan als het voor een oppervlak-
kige toeschouwer lijkt-
Me vrouw VAN DSR PLAATS, ca. 60 jaar, uit Voorburg, voor-
heen lid van de Oxforïïbeweging, betoogde dat men in de
grote bladen, zoals "The Observer", niet alleen prof „G-BYL
aan het woord moest laten, maar ook hen, die het Indone-
sische belang voorstaan.
VAK 7/BL3EK (rechts georiënteerd) protesteerde tegen de
uitlating als zouden de Nederlanders in Indië niets goeds
gedaan hebben. Een van zijn vrienden was daar administra-
teur op de suikerfabriek LangSxljati (phonetisch) . Deze
heeft de fabriek reeds weer opgebouwd. De Indonesiërs
verdienen er hun brood en zijn er bij gebaat.
OUDHAN ; De republiek moet een derde macht worden, niet
vast aan Amerika en niet vast aan Sovjet .Rusland. Wij doen
al veel, wij hebben de drang om zelf iets in de wereld te
worden. -Heel Azië moet een eenheid worden. Dat is de beste
bijdrage voor de wereldvrede.
Dr.3QNlsM\!3.&RGr; //ij hebben stomme dingen in Indië gedaan.
Dat houdt niet in, dat wij die in de toekomst niet goed
kunnen maken. Het is minderwaardig om een vergelijking te
maken tussen de mof in Nederland en Nederland in Indië.
De Engelsen waren gentlemen. Het Foreign Office is Old
England op zijn paasbest (Interupties uit de zaal: honend
werd geroepen "O ja, op zijn paasbest")
De voorzitter dankte dr.ZlOMIiÈNBEHG- voor de bereidheid om
te spreken.
Het is zaak om zich tot de Nederlandse He ge ring te wenden
om maatregelen te beramen.
Prof oWBHTlIEIM sprak over vrienden der Republiek.
In Indonesië vindt men twee groepen, die zich beiden de
alleen echte vertegenwoordigers van Indonesië noemen.
De een zegt dat de nationalisten worden gesteund door de
Amerikanen; de ander dat z i jn tegenstander wordt gesteund
door de Bussen.
Wat betekent deze splitsing in de republiek der nationalis-

- 3 - ' ten
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ten. Spreker schetste daarna de verschillende verenigingen
in Indonesië en hun "betekenis. Er heerst öaar on~tevreden-
heid. Prof.BOEKE (Oosterse Economie) leert ons wat daarvan
de oorzaak is. Als wij naar Ohina kijken, dan krijgt die
regering, die niet voldoende links grijpt, altijd de massa
der kleine "boeren tegen zich.

, ̂ ,.3 Prof .RUT GERS ca. 60 jaar, vrij lang slortffig gekleed, heeft
;<"" klein wit "baardje en zou professor zijn aan de Universi-

teit te Amsterdam. Hij "betoogt, dat, als wij als vereni-
ging tegen alle koloniale politiek zijn, dit ons verplich-
tingen oplegt. Als men humanist is en strijdt tegen elke
terreur, dat moet men de strijd ook uitbreiden tegen de
Hatta-terreur. (Hoongeroep, werd uitgefloten) i
Dr. 30MENBERG: Wij moeten zeer subtiel optreden om alle

v,f elementen in onze vereniging "bij elkaar te houden. Yoor-
" zichtigheid is geboden.

"*""

\" Dr.LENSHOEK/ arts te Amsterdam, was blij dat er een moge-
' l lijiöïeid tot samenkomen van Nederlanders en Indonesiërs is

en wanneer men in de geest van de vereniging verder wil
werken moet men naar Indië gaan om daar functies te aan-
vaarden en deze functies gebruiken in de geest van de ver-
eniging.

MEVROUW VA1NJ DER PLAATS griezelt omdat prof .WERTHEIM van
deze vereniging een soort culturele vereniging wil maken.
Soals b.v. de vereniging "Nederland-BeIgiÖ. Er zi jn echter
andere taken voor onze vereniging, welke niet mogen worden
vergeten.

Dr•SfcülSOEDDIN, 'arts, sprak in antwoord op het betoog van
pro f1 .WESTHEI11.'! over de vele verschillen tussen de nationa-
listen. Het is daar net zoals hier tussen Ohristelijken en
R.K. Ook dezen verschillen, maar het zijn allen Nederlan-
ders. Een ding bindt ons: dat is onze strijd!
Wat doet de vereniging"Nederland-Indonesië"Laat ze ons in
de steek ? In het begin werd getracht de moeilijkheden op
te lossen. De vereniging is echter een heel andere weg ge-
gaan als bij de oprichting bedoeld is. Wat RUTGERS zegt is
heel anders. Daarom doe ik als Republikeins Indonesiër
een beroep op de vereniging. Heft de politieke werkzaam-
heden niet op, maar ga voort en steun Indonesia.

3ANDDOEK beweert, dat de Madioen.kwestie moeilijkheden in
de vereniging heeft gebracht. Dat is voor allen een ver-
rassing geweest, ook in Indonesia. ï.fen zegt nu wel, dat de
communistische voormannen de leiding hebben genomen, doch
dat is niet waar. De massa heeft Soekarno met het pistool
op de borst gedwongen om de leiding te nemen.
Wij hebben in Indonesia gevraagd of SJARIPOEDDIN communist
is. Categorisch hebben wij het antwoord gekregen, dat hij
dit niet is. Ondanks al onze verschillen blijven wij één.
Wij hebben maar één strijd en dat is de strijd voor onze
vrijheid. Wij hebben alles van Nederland. Onze kennis,
onze opvoeding, daarom komen wij vol vertrouwen hier en
leggen ons lot in Uwe handen. Wij hopen dat dit vertrouwen
niet beschaamd wordt.

wil de nadruk leggen op het pessimisme van YffiRTHEIM
omdat de vereniging steeds met lege handen gekomen is. Bij
de oprichting was voorgesteld om een algemene actie te ont-
ketenen. 3oals te Amsterdam in de Markthallen. Nu is er een
grote inzinking. YAi\ KEUVEN GOEDHART heeft echter eens ge-
zegd: Geef me een millioen en ik keer de publieke opinie
om. Helaas zijn wij een kleine vereniging met weinig geld.

- 4 - Maar
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Maar wij zijn echter de spreekbuis voor de agerende Indo-
nesiërs. Dus hebben wij een prachtige taak.

t. Wertheim sloot daarna om 17.15 uur de bijeenkomst.
, v'\ -;3LOMMERS deelde in een persoonlijk gesprek mede dat er een

rjf'.xechtsgeoriènteerdeT'groep zich in de vereniging aan het
i .ontwikkelen is, die de boel saboteert.
** fAanwezig waren ook de heer en mevrouw GARMI._G-gELT uit Hil-
/ versum. 25 i j hebben een Duits pleegdochTëft je"" enTiebben
' hierdoor nog al eens te maken met de Vreemdelingendienst

te Hilversum.
Bnige tijd geleden ontvingen zij bezoek van de ambtenaar,
waarmee zij regelmatig te doen hebben (een naam werd niet
genoemd). Deze ambtenaar vertelde bericht te hebben gehad,
dat de familie Carmiggelt de conferentie van lezers van de
"Vrije Katheder" had bezocht. Hij wilde nu weten of dit ee
linkse organisatie is en wie er allemaal geweest waren.
Het bestuur van de vereniging "Nederland-Indonesie" stelde
zich, na beraad, op het standpunt, dat wij in een vrij land
leven, waar een ieder vrij is om de vergaderingen te bezoen
ken, die hij verkiest. Wat de politie nu gaat doen is l
G-e s t apo-werk. Voorzichtigheid is dus geboden.
De lijst van deelnemers moet worden vernietigd zodat het
voor buitenstaanders onmogelijk is, om aan de weet te ko-
men wie de conferentie hebben bezocht.
den Haag, 30 November 1948.
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VERENIGING "NEDERLAND-lWDOIffiSIE"
O.Z.Achterburgwal 185, kamer 8J.

•Tel» 31921 - t,24 - AMSTERDAM-C.

Amsterdam, October 1948»

In verband met de tegenwoordige ontwikkeling in de Repu-
bliek Indonesië acht het 'Landelijk Bestuur van de Vereniging
"Nederland-Indonesië" het nodig nogmaals «ijn.standpunt uit-
een te zetten.
Het recht van het Indonesische volk op zelfstandigheid en
zelfbeschikking is het leidende beginsel van de Vereniging
"Nederland-Indonesië". Hit betekent: politieke, economisch*.
enptculturele vrijheid voer de bevolking van geheel Indone-
sië volgens principes en in organisatie-vormen, die zij
z«lf bepaalt, De.Vereniging stelt vertrouwen in de eigen

.krachten van het Indonesische volk om zijn moeilijkheden,
tot een oplossing te brengen.
Zij eist begrip voor de inwendige moeilijkheden en spannin-
gen binnen de Republiek Indonesië, die kenmerkend zijn voor
nieuwe steten en die ook de Republiek der Verenigde Neder-
landen in haar beginstadiums heeft gekend.
Uitgaande van dit standpunt moet de Vereniging als zodanig
eich om principiële redenen van partij-kiezen in interne !
Indonesische aangelegenheden en dus ook in het huidige con-
flict binnen de Sepubllek onthouden, hoewel zij begrijpt
en aanvaardt dat haar leden individueel, met name de Indq-
nesiërs onder hen, 'hierin niet afzijdig kunnen en willen
blijven.
Uitgaande van dit zelfde anti-köloniale beginsel verzet de
Vereniging zich tepen iedere vreemde inmenging in binnen-
landse Indonesische aangelegenheden door pressie op welke
wijze dan ook. En zeker z a l ' z i j blijven strijden tegen
elke inmenging in de vorm 'van militair of "politioneel"
ingrijpen in Indonesië door niet-lndonesische machten.
In verband met het bovenstaande ziet de Vereniging haar
naastliggende taak als volgt:
l, 2ij roept het Nederlandse volk op tot grote waakzaamheid

om te verhinderen dat Nederlandse troepen worden ge-
bruikt voor inmenging in de binnenlandse aangelegenheden
van de Indonesische vrijheidsstrijders,

2;. Zij richt zich met een ernstig protest tot de Nederland-
se regering inzake o .a . r
a. Hét platbranden "uit militaire noodzaak" van kamponga " j

op Java en het uitdelen van strenge en onterende straf*- <]
fen aan Nederlandse militairen die geweigerd hebben >•
zich hiertoe te lenen; • ]

b. Het voor het rechtsgevoel beledigende vonnis - ao de
Zeekrijgsresd te Soerabaja inzake de Boncewöèo-trage-
die ;



c. Het uitblijven van bekendmaking van het rapport ov*r
de ongerechtigheden in Zuid-Celebes in begin 19^7;

d. Het schieten door Nederlandse politie op de met de
voorbereiding van de viering van de Indonesische vrij-
heidsdag in het efficiè'le gebouw van de Republikeinse
regering te Batavia, bezige schooljeugd; "

e. Het ontwijken van het geven van een duidelijke toe-
lichting inzake de kwestie van de geinterneerden in
de Repub]iek en in door Nederland bezet gebied.

3« Van oordeel, d«t, Indonesische en Nederlandse slachtoffers
van onrecht, begaan in naam van het Nederlandse volk,
recht hebben op schadevergoeding en rehabilitatie, stelt
zij zich voor in. samen werking met andere personen en
organisaties, hiervoor gelden bijeen te brengen als een
bijdrage in de vervulling van een morele plicht.

R«t Landelijk Bestuur «lor ïBrenigiog "Ne<lerlftiKKi;n<lc<ï«*l#lf

Prof. Dr. W.F.Wertheim, Voorzitter
Soenito, Vice-Voorzitter
Wim Klinkenberg, Secretaris
Go Gien Twan, 2e Secretaris

Blommers, Penningmeester

Mevr,C.van Bergen-Diamant
• / B. Coater
l J.F.A.H.' de la Court

E. Gooee
DG, A«van Leeuwen
Dr.C. tï.Lenshoek
Noegroho

. H.M.vin Rendwijk
Ir.3.J.Rutgers

^ -, luevr.M.van Tras-v. d. Burg
'



VgftBNIGING "NEDERLAND-INDONESIE" ' ' ' ' v
OÏZ.Achterburgwal 185, kamer 83.
Tel: 31921 - t.24 - AMSTERDAMS.

i. 31 October 1940.

Geachte medestander,

De recente gebeurtenissen in Indonesië en in de Republiek in het' bijzonder, hebben onge-
twijfeld ook in onze kringen veel vragen doen opkomen, die lang niet alle een antwoord en
zeker niet een juist en volledig antwoord nebben gekregen. Het is daarom, dat het Lande-
lijk Bestuur van onze Vereniging heeft besloten om

een STUDIECONFEKENTI- te beleggen, en wel op 20 en 21 .
NOVEMBER a. s. in de INTERNATIONALE SCHOOL VOOR WIJS-
BEGEERTE, Dodenweg P 20 te AMERSFOORT, het zelfde con-
ferentieoord, dat ome Vereniging in September 1947 herbergde.

Gedurende dit weekend zal de Heer Go Gien Tjwan dé huidige toestand in de Republiek Indo-
»siè* inleiden terwijl andere Indonesiërs o.a, de Heer Noegroho sich bereid verklaard heb-
ben om hun zienswijze in het debat als aanvulling te geven.
Df 'eer Alb. de la Court(gevraagd) zal een beschouwing geven over de positie van de Neder-
lauuse vrienden der Republiek temidden van de huidige verwikkelingen. Dij deze inlejidiri-
gen zal het zwaartepunt geheel op de discussies komen te liggen.

PRIJS: De basisprijs voor het weekend bedraagt f.£.— per deelnemer, waarbij tevens de
kosten van overnachtingen, warme maaltijd, lunéh en ontbijt zijn inbegrepen. V/ij
stellen echter de mogelijkheid rpen om f.6.— te betalen, waarbij wij er gelijk-
tijdig op vertrouwen, dat alle deelnemers die meer dan f.8.— kunnen missen, ons
f. 10.— zullen overmaken.
Men zal begrijpen, dat de Vereniging hier geen enkele risico bij mag lopen, ge-
zien haar toch al zo ernstige geldelijke moeilijkheden. Zij die allen besprekin-
gen wensen mee te maken en zelf vorr huisvesting en maaltijden zorgen/ betalen
f, 2.— per persoon.

OPGAVE: Men geeft zich door onderstaand opgaveformulier op aan de Secretaris van de Vere-
niging "Nederland-Indonesiè1", Oude Zijds Achterburgwal 185 te Amsterdam-C., onder
gelijktijdige storting van het verschuldigde deelnemersgeld op postgiro 321221
t,n,v. de penningmeester van "Nederland-Indonesië" te Voorburg, met vermelding
"Weekend".

:Zaterdagmiddag 20 November om 4.30 uur.

: Zondagmiddag om 5 uur.

OPMERKINGEN: Zaterdagavond om 6.30 uur wordt warm gegeten en de lunch valt op Zondagmid-
dag l uur, -Bij voldoende belangstelling wordt een busdienst georganiseerd
Station Amersfoort en de School, waarover de bijzonderheden aan hen, die zich er-
voor hebben opgegeven nog nader zullen worden medegedeeld,- De school is uitste-
kend verwarmd, introductie van belangstellenden wordt graag toegestaan.

En nu dus zo snel mogelijk onderstaand opgNvefonnulier ingevuld naar de Secretaris der
Vereniging te Amsterdam gezonden ! Haast l , want de belangstelling zal zeer groot zijn
en d.e accomodatie is beperkt. Opgaven, die na 10 November binnen komen, zullen ala regel
•ter zijde worden gelegd, Wij vertrouwen oj Uw aller medewerking om onze plannen zo góéd
mogelijk te doen slagen !

Met vriendelijke groet,

Z, O. Z» Wim Klinkenberg. Secretaris. .. •



BELANGRIJK J l* De ingesloten verklaring v»n het Landelijk Bestuur ««il tevens tefr t**t......
discussie worden gesteW. .

2. Het "UJDONESIË-BULLETnr blijft het discussiedor»*», der Vereniging, Abon-
nementen hierop kosten slechts f,l,20 p.jaar, te storten op giro 2>8ÖfcQ
t,n.v. PennlngmrNe<J-Indonesi8 te Den Haag, .Deze publicatie mag niet door
gebrek aan activiteit der leden weer verdwijnen. Een maandblad is Wn *an
de belangrijkste uitingsmoge lijkheden voor onze zaak! (Adm.adrelB;
Snelliusstraat l, Den Haag.) •. ,J

• ••• • » • • • • • » • * » « • • • • • . • • • • • • v» VrVv»-» f

LEDEN-VERLOTDIG ten bate der MEDICAMENTEN-ACTIE J ! • ' ':.

Indertijd zijn door tal van vooraanstaande kunstenaars een serie schilderijen,
houtsneden, terracotta's e. a. kunstvoorwerpen aan onze Vereniging aangeboden met de b**»
doeling deze ten bate van de medicamentenactie vóór de geblokkeerde Republiek onder de
leden te verloten, .
Zowel in het belang van onze actie als van onze leden hebben wij thans besloten dete
verloting te doen plaats vinden, ondanks de bijzonder grote praotische bezwaren,.
verbonden. Ieders volledige medewerking en inspanning bij de verkoop is geboden, «B
«sn<in uit naam van het zo zwaar lijdende Indonesische volk hier een, beroep op té
doen.
De loten kosten 50 cent per stuk. Voor de eerste 1500 verkochte .loten worden 4ls
beschikbaar gesteld:

Ie prijs - JOHN RAEDECKER - "Nacht" (tekening).
2e prijs - SCHROEVKR - Compositie "Blauw en Geel" (olieverf).
3e prijs - FRITS SIEGER - Jongetje (terracotta).
4e prijs - H. VAN KRUININGEN - Herkauwende Koeien (pastei).
5e prijs - HENK ALBERS - Planten - (litho).
6e prijs - ADR.LUBBERS - "Brooklyn Bridge" (litho).
7e prijs - PETER ALMA - "ANTI-DEMOCRAAT" (houtsnede).

Voor de eerstvolgende verkochte 500 loten:
8e prijs - M.VAN BRUGGEN - Bloemen (olieverf).
9e prijs - JOH. VAN ZWEDEN - Boerderij t* Schaarsbergen (tekening).

10e prijs - JAN VAN KEUIEN - "Dormeuse" ets).
lle prijs - WESTERIK - Houtsnede. . . .

En voor de dan volgende ver K ohte 500 loten:
12e prijs - HENK HENRIET - Boekenstal ( t> kening).
13e prijs - PETER ALM - Wachtzaal (hout snede).
14e prijs - CHRIS BEEKKAN' - Omarming (litho).
15e prijs - D.B.NANNINGA - Oud Huisje, Hollum, Ameland (Ets). ' ,

Zoals men ziet: een prachtige collectie schilderstujdcen e. d. van bekende Nederlands»
J^unstenaars , die het beste van hun geestelijk bezit aan ons afstonden.. Blijft Gij in Ulr

< .teriBle bijdrage niet achter !
De loten zijn verkrijgbaar door overschrijving op Postrekening 6269 ?an d*-, TWewk»? , Bank
i* JWBterdam onder vermelding} , . . .loten Medische Actie 'Neder land-IndonesiB1*,,
Gelijktijdig net de overschrijving van het verschuldigde bedrag zendt men

Vai~in1g'inq
burgwal 185, Amsterdam-C. Leden van afdelingen twmen ook bij hun
pen terecht.
Leden, helpt allen mee om deze leden -verloting' «o vlot mogelijk te doen verlopen en een
groot succes te doen worden. Het moet mogelijk zijn op de^e wijze opnieuw aan de Indone
sische bevolking te tonen, dat zij door haar werkelijke vrienden niet vergeten en niet
in de steek gelaten worden !
Voor het L.B, : De culturele sectie, .
Prof .Dr.W.F.Wertheim Alb.de la Court, F.E.A. Batten, Mevr. Sugeng,
Wim Klinkenberg Mevr. Nola Hitterman, Mevr. f>r. A. Romein-Verschoor.

z. o. z.

.............................................. r .........................................
ONDERGETEKENDE ................ , APRES ........ ..........
bestelt hierbij loten voor de ledenverloting ten bate der Medische Actie van de
Vereniging "Nederland-Indonesië". Hij heeft gelijktijdig f gestort op postre-
kening 62o9 van de Twentse Bank te Amsterdam Aifcor de Medische Actie "Nederland-IndonesiéX

f Ondertekening
Opaenden aan de Secretaris van de Vereniging "feederland-IndonssiKS, O.Z.Achterburgwal lB5

r Aneterdam-C.
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Notitie C.
Pb

Volgro.

i DEC. 1948

Uit betrouwbare bron vernam ik, dat

, -™—•Mh.v-j™*»***̂

JACD/
Hein van WIJK tijdens __de bijeenkomst van de Vereniging

Nëderland-Indonësië te Amersfoort tegen vrienden het volgende'

Bil het begin van de. Politionele Actie- in Indonesië is er een
.veJgaderingT'g'eweest in het gebouw van Vrij Nederland. Tijdens
deze vergadering heb ik (H,v.¥ijk) verklaard, dat er iets gedaan
moest worden om deze actie "te voorkomen. Ik opperde toen de
mogelijkheid om een bomaanslag op een troepentransportsc.hip te
plegen. ''Zeer velen zijn toen tegen dit plan geweest. Achteraf

beter geweest, dat er toch maar zoiets ge'daan was,

29.11.48

L. P.
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2. aanhangers van d© etappentheorie.
Berst de nationale strijd vervolgens de socialistische strijd.

Hgegrgjij) aegt, dat de partijen, di-e aan het bewind sijn, voor onderhande-
rtn̂ nzijn, de andere tegen.
Hoegroho bestrijdt, dat er geen agrarische hervormingen plaats vonden,
zie regeringsverklaring van 18 Sept» 1948 (opheffing van het feodale versie
systeem)
Hoegroho meent, dat de kracht van Hatta ligt in het feit, dat hij partijloos
is.
Hatta aou volgens Go tegenover de massa staan.
Het congres Permoeda, evenalŝ ĝ plp̂ ĵ ên en scholieren staan achter de re-j
gering. • -;::" .>
Er is oorlogesaoeheid bij ,het volk. ,,<.'.„•/̂  /i-.„,f. ̂  ̂£-/'.̂  , •

Pe eerst e debat er «'"wiens naaaHOTIfiet Verstond, vielHo aan, omdat hij
wel veel kwaad" van' Tla'tta vertelde, echter niet geaegd had, hoe Moeso zou han-
delen, indien hij aan de siacht aou zijn.
Er was geen rekening gehouden door öo met de geografische ligging.

Zendeling Meyer vertelde niet veel bijzonders. .̂s.L
(vice—voorzitter van Nederland—Indonesië, göeh coauaunist maar

voor 90 3* het standpunt van Moeso delend, voorzitter van de P.-I.) verklaard*
1, het standpunt van de P.-I. Zij ondertekenden een manifest in oorlogstijd
met vooruitstrevende Nederlanders op de basis van de gemenebestgedachte.,

Desse gedachte is fout̂  In het buitenland (d.w.a. in de Sowjet-Unie) / Zij
berust op een verkeerde redenering van de gebeurtenissen
De P.-I. bleef op dit standpunt staan tot aan de Bd&ville-overeenkomst.
Hederland bleef haar imperialistisch standpunt handhaven.
Be Masjoemi en de P.H.!, waren niet anti-imperialistisch.

2. de P.X.I. wil slechts een burgerlijke democratische revolutie. De Repu-
bliek heeft verzuimd om een agrarische hervorming aan te brengen.
Soenito meent echter, dat de woorden,Ilattakliek of Soekarnofaamcist mis-
Plaatst zijn. Iedereen is schuldig wat"de P.K.I.
'<JfY o f Op&aia&sTTOhinee s. reedB 2& jaar in lederland) is het oneens
het standpunt van Go.

t -^~ g» Ooater lid van het bestuur Hederland-Indonesi'é, aanhanger van MDe
Tlaffi", is het niet eens met het standpunt van öo, maar meent uit betrouw-
bare^ bron (het Marxistisch centrum in Londen) van een Bngelaman, die Indo-
nesië beter kent dan wij, vernomen te hebben, dat Amerika Hatta had opge-
dragen in Madioen te provoseren..
Conclusie van Costors
1. zogenaamd coaiaunistiscii gevaar in Indonesië betekent niets.
2. het standpunt van Hatta is Üubieus.

W« gjtinkenberg (secretaris van de vereniging, oud lid van de VKieuwe
Kaers*voor 90 $> eens met Go)

1, bestrijdt het standpunt van Hoegroho en iö tegen elk coiapromis
2, de derde atacht heeft nergens een kans.
J, maakt ook beswaar, dat Go Hatta fascistisch genoemd heeft i
4. vraagt, waarom ;3jarir niet samen gaat met Maó fse Tung.

Go repliceert:
1. a"frekenen aet buitenlandse agressie l
2. enige tegenstelling: progressiviteit - reactie, anti-imperialisme - impe-l

rialisaae
3. Gro aoark*3pKJEK»®jati3pfc verdedigt de theorie van Mao Tse fung.
4. In Madioen is de grond niet aan de boeren gegeven, wel vond landhervormiui

plaats.
5. wanneer Moeso aan de macht aou sijn, sou geen onmiddellijk coraiaunisae

ingevoerd worden, maar in etappen.
6. onder het volk heerst een anti-blanke stemming.

PAUZE.



/ loegroho deelt in de pauze mede, dat er bijna geen Chinesen achter het
Standpunt van de P.S.I. staan. Hij schat de sterkte van de Indonesiërs die
"In Nederland zijn, die achter Moeso staan, op ongeveer de helft. £*'

**

Go bestrijdt, dat de F, D. R. aan de ehaos-theorie sou hebben meegedaan,
maar, in tijden van revolutie ssal er altijd chaos moeten zijn,

SÉBiaoedin (Indonesiër) keert zich tegen Go, vindt hem oppervlakkig.
Bekeurt dat met de komst van Sjarir westerse gewoonten i$ Indonesië gekomen
sijn,

A. dg Jonge, bestrijdt
jUhet standpunt, dat communisten geen compromissen mogen sluiten en verwijst
naar Lenins boekje w Be kinderziekten van het radicalisme".

2f veranderingen in de communist i sche politiek en in dese van de_P.-I. moeten
eerder verklaard worden uit de wijzigingen, in de na-oorlogae/politiek
van de 3ow j et-Unie (stichting Koadnfomu / buitenlandse

3, Indien juist is, dat te Madioen door Hatta geprovoseerd is, waarom stelt
Moe s o aieh dan aan het hoofd van de opstand.

Hepliek van G-o.
Vïenst vast te stellen, dat hij niet gekomen is om de P.K. I. te verdedigen.
Heeft Lenin nooit geleaen. Go meent, dat het partijwesen een winstpunt is
van de onafhankelijkheidsstrijd.
Linkse groepen mogen niet heersen in de republiek van Engeland en Amerika,
Samenvatting van prof» Wertheiia.
Nog steeds is hem veel onduidelijk.
1* de partijenstrijd in de Republiek
2t de positie van fan Malakka
3» de rol van Rusland.
4. indien de atemaing anti-ÏÏederlands is, ie dan vriendschap met de BepublieJ

onzinnig,
*B Zondagsmiddags spreekt j>r».,-. 2 onnenberg (besuurslid van Sederland-

0. S.3.R. ) over de int ernationale politi ek, waarin niet veel belangrijks
yoorkwam
1. regering in Indonesië niet fascistisch, moet concessies doen
2. geografisch aal Hatta e. s. het angl o-Amerikaans e spel moeten volgen.
3. over de hele wereldworsteling tussen de kracht, die op de wereldoorlog

rekent en de kracht van de vooruit gang.
Pe kracht van de vooruitgang werpt zich op de U.N, 0.

4* de reaetiorumire krachten beschouwen de U«H.ü. en bagatelle.
5« het doel van h«t zwakke Nederland en de zwakke Republiek had moeten zijn

de politiek van het foreign office doorkruisen.
6, Bevin en Spaak verdedigen het reactionnaire kamp.
7. democratische legers: wat wij (2onnenberg) noemen reactionnaire legers.
Zonnenberg voelt wel voor derde (Aziatische) macht.
Altaan, of pltmans» aanhanger van het Renville-aocoord wijst erog, dat door
middel van het pïebiciet delen van het federalistische Indonesië onder Re-
publikeinse invloed kunnen komen.
Wertheim
1. op het ogenblik zijn er twee republieken
2. Chinese communisten dragen niet hetzelfde karakter als andere comiaunisten

?andit Neliru kan best op weg zijn van socialist naar fascist.
3. vraagt zich af, of de vereniging Hederland- Indonesië in haar huidige

structuur niet opgeheven moet worden.
Debat Ir, S«J.«. Butgera. bestuurslid van Ïïederland-Indoaesie belangrijke kora-
interu figuur.
1, de burgerlijke vleugel + de feodalen tegen de massa,
2, de klassestri jd moet gestreden worden.



3* burgerlijke vifeèttgel moet samenwerken met buitenlandse kapitalisten
4. daaraan vindt in. de Kepu bliek geen interne strijd plaat a, maar een

strijd van Uet kolonlaligrae, met intern karakter
5. HaÉta is een aanhanger van het inperialistische kapitalisme.
6. doel van de vereniging legt de verplichting op OBJ de aetie tot steun

aan de Republiek uit te breiden tot een strijd voor de slachtoffers
van Hatta*

?• de groep van Eutgera (G,P.N.*JP,K. I, ) dreigt anders met uittreden uit
Hederland«Indinesië*

_Zonnenberg onbelangrijk
l̂uit siah aan bij Hutgers, maar verdedigt vervolgens een tegenovergesteld
standpunt,
Ife . Lfen.8ho.eic «, lid van liet bestuur lïederland-ïndonosie ondervond in de Re-
pufcïiek grote waardering voor Nederland-Indoneoië, ook bij federalisten.

dj.ru de vrijheidsstrijd blijft onveranderd primair.
^ j oek . voorzitter van de Makaasarae doktorenbond slechts eon maand

inKederïand heeft in Batavia speciaal gevraagd naar de opstand te Madioen.
1» inderdaad waren op het moment van de opstand geen KP, I, leiders in Ma-

dioen
2. daarna namen ai j wel de leiding over
3. de opstand is begonnen door een militaire groep» daardoor werd de leiding

voor een fait accompli gesteld.
4. meent hij, dat Amir Sjarifoedin geen communist is.
5. verklaring van de rol van Sjarifoedin. Ha de terugkomst van Moeso kreeg
deze grote macht. Amir wilde het afglijden van de macht naar Moeso tegengaan,

daarom accepteerde hij de positie van hoofd der militaire strijdorganisa-
ties in de P»K.I.

fe Jonge»~ïot nu toe geen aanemelijke verklaring voor afkeer van de P, K. I» van
Hatta, Oorzaak ligt niet in de gebeurtenissen van Madioen. maar in 1928
keerde Hatta zich naar aanleiding van het proces tegen de 4 leiders van
de P.-I, in Nederland» waaronder ook Ilatta, van het eoisraiiniaiae af, ging
naderhand over naar het standpunt van de O» S» P. en werd in 1938 reeds
in "?olitiek en Cultuur" voor fascist uitgemaakt.
ïijdens de "rechtse" koers van Busland tussen 1944 en 1947» werd hiarop
nî t de nadruk gelegd,
Be k*$gt van Moeso veranderde de samenwerking, die Alimin tot nu toe
gepreekt had, definitief.

2, opmerkelijk dat ir, Rutgers, anders altijd een aanhanger van de eenheid,
nu de vere?jv̂ ng Hederland- Indonesië afwijkt van aijn politiek, met
uittreden v&ïK̂ jn g^oep dreigt, werpt merkwaardig licht op eenheida-
politiek. <

2 eggende samenvatting en doet een beroep op Ir,
lutgers om zijn standp^ te herzien.

positie als volgt:
het

tot hot

an de belangrijkste
1. prof. lertheim, geen
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Conferentie

' Teralag van de op Saterdas
^ • _t Br - - « «i .~~ »L ^TIÉ*la <3e Ir

20 «ft 21 Hovomber
[nt«roatioiiale School voor Wijsbegeerte. Do3«nwe

220 te Aaerafbort.gehouden week-^-^nyerentie,, gaorga-
nisaard, door é* Vereniging

coaf erentiö werd uangakondigd in «au gestencilde cir-
culaire, d «4» 51-10-* 43, welko door bet la@«toa» van Ne

ladoneaie ét ied«a ««ei toogoüoridaB. Hierbij ««0
eiacildo circulaire,, ge<5&teard

door do loö«n Tac ha* landelijk b»-
stwar ét» varaniglng. In deae eiculair* * w«lke ooi aan

a mü ffHDBa«Bt *faie|f namslijk hot dagblad "B« f M»»
<3" vaa ^*UU*4i «'«0i?St .in verband met a« Jongste ont-

itiake situatie Jji de ropubliek Iödon*ölaf
unt van aat l^leli^lc b«atuur d«r

atechrlft yau

er l>evonden

der
uu war«Q niet aanwzlg. Het meerendoel

«as fan middelbars
aanw«aigen werden

A.
fOfl toor

Danonarken (o«ü-offlci«öl
cultureel att«ïtó (red))

prof.
KöVT. ÏISLRÜOIJ

Bit KÜSI!?G.
JAS HOK

Se organisatie nogal fouten kleefde. w@s in hal»**
m A,.8LOi£ii3BSf rospectiofvelijk, se-

* ' van bet land»lijk böstuur van

|M samenkomsten wordan geleid, door de voorzitter

' Deo* opende op 20 ifewiGw 19*8 ie fe®ivWn7*00 oer d*
conferentie. In ^ijs openingawoord verswlfeo^dd hi^j de

i flits vri^KÜfSi van HcqgrXa^^Iixiioo^SQio en vriend€01
van Indon«ölë. Des* w»ök*na-oonferentie noemde
atudlö-confei'enti»» welke is belegö ten olade «IE beter

loht tü kri^geaa co^rent c5e laatste geoetirtoniöaön in
ropubliok Indonesië. Door deae gebeui-tenissen wordt

bAe lan^^r hoe maar inwendig verdeeld «n <3«
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strijd haffelgKp* Hot 0a&iei aoende bi4 een onderde*!
Ivan 4e «taü$6 in Asie, oftewel het ontweken van h»t Aziatisch
'

öon objectief Imieisfc te krijgen ia het
Ift3oneois moot «#& twn*s ktjkea ia verleden «a <3an

»al man de a0»Ui;Jkh«döii% waaraan de «Jonge republiek thans
ia betar bfgri&mn «n stal vae». vat» wat ssich daar

ia feaisgd, oa **» iöder vrij tö latec uit apr«>-
" xr ssijn mening »al kannen aeggen, wl^aend» op

' ' • • ' monkömatan, versolt
. dat stondar Bed»-

«m to*st««U33ins van H«t iëËÉdelSjK beetour»
Mfe word«n ogterent hetgean hier

tüa

* dat het
b«r«id had gevoödea op

over de hui to«Btaoaen ia de

die wm9 «ok «i ia
bseohotwwm als «on waaaxüs Ii

ia ,3«Wö«st in de

•*» Chiawe, beter
«B vurig rapubli
dor repu

44» hiarna het \soord vaifeiwag ving ssijn
aan met ««an ov«paicht t« gev«x v»n

Aaio Bp^Bidö, voor dit land
riog. HiöïrblJ meskta hij op, dat

de be*»t«
de

ch
van Indoaeaie d«den de Japanner» asich voor

van de bavolidiag» Om de bevolking voor
rd0n ooncaasioa gedaan net fcetrekv ing tot de

fctllstiachs g*aaeht«a* Het wae V90x«a. do d «ugo, w«lke tii-
<l«as daae bezetting teöt nationaal tMwuetai jn werd gebracht, ..
Hot waa ook d««e 4öugó » weüce 144 a* capitulatie op l?

5 hwt aatiwiaal appèl raaf en waamede de x«pi»»
geaUcht. Het leger* lODBBBlK wat door d»8»« aatio-
a 4«ta^ waro gowritót «a£( steöc geooeg OM w»«r-

te toiödan «an die kracht*»», welke d« vooruitgang m

krachtea van dit leger WJNOI dusdanig g»
19̂ 5 at^jck göaoag bleek» OR o©

, dat het
_ Ise en

niet alleen tègoü te houden» doch
pLt Malang, öoerabaja «n aad«p«

i.f alduui spreker, «m gunotig ^atir voor d*
pip g63tic&b* 3?@|>i3bUl̂ k ftsietioiinoarda* Da v

» oW «trijd«ad de |ong@ republiek. Op Java en
Sumatra h^d zich *»n löger van 30Ü.C300 aan gevëxad 'nat daar-
naast $$n logar van partisaaen* H«üd«ka was «en tastbaar

geworden. Hierbij ötaldö hij da vratigi f*ÏÏoe koist het
dat het te •&* gaat?" Riarop aei de spreker» dat het
3on9ai3*fee laiööra aan «en goeJ politiek insicht

[ ontbroken.



worü 4® Indonesiflchö kwestie gezien ia hetnkader van
óuia-üost Aziatische aangelegenheid. Dit «il zeggen

bevond zich ia a® belangensfeer van Amerika en
e twae grote toüüaangevers ia (3e luid Oost Asiati»

Hiertussen fateextferf Beierland,net ala
er een atrevari ontstond osa met Nederland samen t»

r

warkea. Okk van Ittïoneaiache aî de werden ayaptoaen ma&&~
voor *e»ei»rancit̂  m«t Hsderland, Het was hier >«x»ral
iilapoöoaa loioasaia» diö vol vetrouwen qp de progres-
itrachteo «n atromingön ia !7e<3erlaiid aandrong op de»

* Alle«m 'lm M a l K & waa ook toen reed
ib tegen

«> ^^

waa ook toen reeds toti-
jt terwijjl toen ook vrij-*

allo links georiënteeixie groepen'in de republiek voor
des© aoMOMUiEuiK met progreoaief Nederland waren. Bij <3it
alles blaken de kapitalistische landen te veel soaen te
spannen tagen d© 30v3«$ üniö en de landen, wettte daarmee
_3fitfaöav7öï-ktöö. In üe republfcÊfc aag men tenslotte duidelijk
het oxloma.nl. <3at oen cojnprcmü met het l^ea&alisme moest

ea Twi '̂tgteg van hot koloniali.̂ .e« jDit kon 4U0
geen vredo branson^ clalir het Incünesiech nationalisme ia ge»
groold uit het versot eu d@ strijd te^en hst Iffip&ctaliaat»*

ook strijd voor de verheffing van het
wlkt is. zolang ^°*^ vex^^Uig van/volk nog geen feit is

* • * *• in feite omwrsiOenlDk*
no-astöe hot ean foufe, dat door Se republiek, toen

man vermeende» aat ar Qew verwijdering «as ontstaan tussen
aa i-^osolarid ener- ea Nederland ander aiddü^iaet des»

lünd-sn

a©
kolodal^ oorlog
blekan,

vaixlrag w«r4 g»alot«a om te trachten <3eae
•• w&t hij[ 0en oorv*

Hok zioen&ijiViWW l^loond met een
litionelQ actie) - ia wel voiaoeade ge» •

owraenlvOmst oeaa k &p i t al e fout was «n ooa
fgell^k is*
oe wijBe* wsts^pop1 4e XzisSoxiesijscStóï

l© de !j.n*G* word behandald en Kerkte daarbij op.
i ^aaue^r in de toen door 3it lichaara inge@tel4e Ooniiisaii

van Gooda ïJiontstai M j voorbeeld een ^ert«jg«ïr*oojxJItier ven
ét Bov^at linie of van «en Mft dit land 3araöa*örk<j»ie a t at MI
wae gakoaon, net beslist wel aoders aou hebbea g-slopön
wi^ ^hiaBS siiezi,*
uit dit allee bll.jkt, dat hot sterven-Je kolunialiy»

vïönst te hi-incShayent om op de»e wijze de
te behoud «n* Itt dit V€crbanu citeerde hij een uI'S-

ï'andit ÜK@@1 n.l» t "ÏHe atrife of India is &
part «f tfee strife of Asia "» «elke uitlating volgana lies
ook op a« stri^ü in Indonesië van toepassing 993 ai^n*
De tmgy 1 fHTnaaiiiiiilaairat beagppöjeejai3et noemde bld/>e0r

de r<3publiefe gad^an. Uoas ^ ^ •
mot het inatellan van de ataat

dit olies wenste «m wild® da republiek ( claor hae
(r©3)) ook torn oog eem

politiek $» voeren, t® de republiek «oveal mogalijk afbreok
to öoenA ging ook toen ie ^ederlandso regorlng nog voort met
bot oraeren van zölfat.oidl^e negara'a va werd Ai nogt*ra Ooat
Java geatiiht. alt olies had tot gevolg, dat door £e*e schau-
Salige nederlendB» hoading» waarbij iedero good-vvill ontbrak,
het volk verostwaortiied de republiek dwong Ie onderhand alinf
.net HeSerl^^* jj, j het? ook tijddli^kt flf te br^csn*
«as de positie vsn 4e republiek awak, omöat bij 4e

dé vrijheid en «olfetaadi^eia» Se factoren van de soc*»-



la revolutie oiitteakea, m Üateö atroaingöa wildon sociale
de rocirfese wanstcwa 4«&e verbeteringen niet*

$®ss® lloka© 0iro»djp@m nwdeea gevrsead en liet is daane* dat
«iö& ao interesseert voor de

bliek- Hert toaa&toxrm v«a liet imparialiamö staat geli4k aet
van hot f «oüaliaae, vat tesanen cmtaspjcopfaasl

20 U
Indortoaischa ravolutdLQ, adesiile spreker oen nationale '

"l jfea r^volutia. Be ̂ publikoinue bourgeoisie neigt
tot desa oorapTOOLiB en taiflt éifts3&&4 graaalÈöceli^ïc tot

verraad Icoaen, daar d eae bogQseoiaie geen
do attae massa gU# «a ®# niet; aaa deokfc een

karökter te laggon in deae nationa
Het verlangen» aldua vorvAlgt

d« Xad<»ie9iit aoar aoeiale QerociititSiield i» wel iuuwt
Öaa«» woitit de schuld van de httUlge anpl

in de röpubliok de cosBnuniuton in de schoenen

i^n door hat weresn van ean coaprooi»»
politik m ODs^öar gtikozaoa in da positie, welke door
f sjam lal Ü3j0f ia China «oxsit ia$enGm<4£u Evenals maag

Hattïa «EI öoekaisao mms ia een d
da niaessa. dea-alfde mama* waaiaede ad| aaavaua-
^k-w*.n^fi.1>k^^*BftM^ «**vhnbf TT «i Ah Ju ui «h«M O^%. i tl in n nmMa rt Jftrfh.JhvA %».**J*&e^£>3£i opis^boowd * wat H&tt^ en -'Ookarrfl doos? Ïi3t

vaui cüraproffiis-paliticik tnêüE we^r oiV-^broieo*
b@Sv.X3k hij mo r de binneïbdse toss tanden in de repo-

bliok er, aerkt^ daarbij opt dat er sinds ge stichting van
>lioK; in Xoiloae.^i,; ve^l taxi gpö4-e veraadexd zou
üoa<i verandoringoa gijzi er ook vela rogöUU

uit da ti;}d van a e koloniale
Qp de plsataeicu waua? b .v. vroeger

woiuua tfcuaui Lnaoaayiecha reaidanten
beruoht© P»I»B

Uienst.) van do iïederluajera köeft ti^dei^ de bezetting de
Japöimwre gedi^iod en wauat nu door de republiek
Eet aelfd» aijn o^a. göl>levuöa de "üöpaliiijgöc op de
het ^.-oadayatddru» (nier ^-sOi^t keoa®li,jk gedoeld de bepaling
op het verhuren yaa ^g3x>nc3 door Indoiiosiöra asm de ondep-
n0mi4%aB (rad») >» 4e £w»0ale Ijcvoorpeciiting van 4e deasar-
ïioofaen e, d, Joor dit CLÜ.ÖS aijn B» de luj^bouwero eü arbei-
ders 93? 003 even 'bex&eBl aan toe als vroefger en otffc thana

voor claac ^oepon ^&m aociaiö voorEieongan g
ftf «j-ia, (ïoch wordön zaj olleöa gepaeiS Diet öciioH» beloften.

M écbuld va& desa al^ciite gtaag van &ak@m ia d* r«ptóïlie
wordt tliaas geworpen op 40 fied rlaBaera anuaoor de»e

ö blokkade , doish. sijn irtalenR ie dat nist juist en
4e aciiuld giexvm ge^ocOit worden bij 4e reciitae- re-

«&* Door de Êouding van d«ao groöpen «ordan de
in liet biwaéland voor de maeaa «t»ed'S al echt sr,

oor^t^tio boogti4 «n la inüatie wel haaat niet •
n te gum met al, do isevolgen vaa 01 en. Het la begrip

peli Jk, aiau^ ^^ek@rt dat .uüarika» iSc^elaad en Sadorlaad
trachten van deag olöc&te toestand in do republiek te ?ro-
f Itera on ^rabereji a^t tïatta tot €»n ac^ard t^ komen*

sal mem Hatta. asker veyl b«lov«n, doch het uiteinde*

woi33t gösohoveri ia «30 t>cboönen van Het P.D.H* (front
RakJ«*)t d3r,;oc3?atiaGh Tolkafront, d o ca men
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daarbij to te varbellen. «*»»
tegen alt alleo haar nationaal

aoor de 20 bi,j bet der.o

iiet ?»D»H, wast dat

oangeiitHEeii» a och door ae regering Haft» (recht-
ee portjijea) nova vt-rfe'Orpen. Ook werd door Hatta verworpen
de wa^ijjlteaïJtf zoala deae t® Bcam door SOSRIl̂ NQ gesloten w
«®$ net s?e ciovjet Unie. üadaoks Slf*feitf dat de ftlgMiani
opinie in de TOpö&Liflfc voor d*ae ovörwonkoEiat set Eusla&ö

«w up
kot op de Huasischa Invloed in China «ga de strijd, welke
daar gevoeirj \sOrdt teg^n de corruptie en hot iaperialii

ïaemoreerde da» rrt^ uS.frroerig de taru^wer Ton
en f&SBXHM in laöa»©@i« «a de actie door d^a^a'

weliswaar da politiök van Hatta door do
wèrü afgekeurd, aocn hij (ïiatta) er ia slaagde aan
to bilJveiu Ha Se taru&kiwir van MaiöQ w«ra da gahale
^artai KoöimiB Isadontisia (x *K*I.) opgelost in het
en uit laatste tot

partij Vörkla-^cx;, tenvijl a-. -t progrem uational
dooi het f *B*S* wordjÈf overganomea»
ondcx0eoraoht iü Se Maajoemi, P«I*I*

latiaml Inüiwieai&) «aa 3iaé«3?® wilden van daae OOB-

Op-
gs?o«P«riag «a

WÖliStöïl (ÜSUiMCK! t̂v53 <0i@t S^QalQXi tö
het» aat man serst in

>" heeft gek@3n4 ün later d« "Jacht op <5e rod«nrt
uit veifcsïtó aa«aiO£e0rï3e hij* dat op XJÉlSdfc
19̂ 3 öüü, £a»ala in h«t hoofdkwartier van

jatie sich evjn vooniien had uitgeaproken
WO^ liöt cöinauiaiaia® <3oss? sicü, a^m t s aiuitflö t*l;i hst

*4 ö»

7 «a 11
de

Op 15 ^^pteaber 19̂ 8 weiüen soortgelijke ro22i&Ta
te J oio. Op l? ^-jptöa'üür 1943 werd door Mo&so c*a. een grote

gehouden on op 18 --^ptt,-aL>öii 19̂ a cm 15*00 uur brak .
4® Qp0t«üïïi0 uit* tarwijl do voomaaciöt© oosputtiip^

löi«|<69?s ïii^t tft iiaöiOiöïa dM£s,w@2ig wür0E» üJiddöDB d&28
üLiiuö spf®te63P« Bi^n ö©.$ïgföii3 istitkiögtïzi uitgsbxokdu.

liid GÜJQOilKlfl<iryS| u3tt d33Se CkpSt^WQtii dOö3? <3$
leider;-; mi0t w^-ru voorböi^idwow^gewild,

U. jr>. een sp •ataa® raactiü vaa hot
citeerd»

ü@t de vra«gi "^all©a QQ Oo@t@rB«
oi' slechter aaii to© aijn dan vroeger

kale aitoatia GOüwdö hij» dat,ou -,
as Hatta vergotöD blijkt t<j
op de vooargona aal tredaü»

aocli'na...r epreke.ns @r®rtaigiag aulltJD ui t eindelijk: d® liaka» •
löSlKSQ iH 4© 3?CÖÜlöliê& @ir®3?*il23t|9Ö* ÖPZ^k<KP 3lOOt ZiidB bfr1?@Cl
de mededeling, dat mw xlch tiis&s haeft uit to

collaborateurs

H@t
sociale revolutie door

Hierna, uox-d

de &nti-f ascietaa en de vervol go en vaa bat ogaoblik.

d® tweedö inleider de

ÏJv?Aj| on hij
ffMRMVt V4B

med«»c!<*liüst dat a» vorig» spreker GO
hun rerbll^f in Ijadoaeaië aamea lid

s (socialistische partij*
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t desa© öJLt?@«3a**fö geval!©»* üoisiende tot aijn bstoog
hij üp, dat het voe^n van »on cottproeds-polltiak

niet üo varachtelilk is al© het oppervlakkig lijkt, daar
liet «Uvan la w®s©ö alets aa$»*s Is San een aaneensluiting

-lot alloeii de rechtse eroepen in 4e repu-
bliek beroepen sslch op da fase van da nationale revolutie,
doch ook de Üskst grooptm bij &»t wluitött van eoaproaisÉM
D© gmetflt* vijand Van de ïvpubliak noenöe bij do buito»-
laüdse vijano, waüce aljto iazi^mi dan ook ««rst
dient; t® wox-duii» tevtaiji d aai lat«r de biimanlaoasQ oneff«zw

kmmaïi woroen* BBï^c^Bde. over de
la $e i?@p l̂l6K aeriet^ Mj, ©p, &m de»

en kurm^i wora®n
De BotliOue. e/^atiOöi>u ép de chaès oftewel de

van het coüusiiai£ïöü. waardoor 4e producten on tsro
iü ii^t wie*m luuau blieven en deiiialve niet kunnen word «n

Jraa &i^a d© vri^ïi^idsstrijQ te voarda in
en pas

al© sïfbycl gesta^ozi öiént te v»or44Ha»
Sprétesr viaSt <3ë p©t4t boarsc^lsio MOV bela
voor Ge ontevikkyllny van het aation-allsmc @n het voeren van
d® vrijkslilsstoija* Ei4 b«str««d ^® m®*ias van 00 te

van !wfe •ond«zttönaeleu m^t ïfedtexlaxid* Het al4 of
hl J 0«n kwestiii van

(voor) of üïto (tegen) | waaimj hij opaöjekt»,
hot ®m öonsaal, vörschijïisel^dat de r^geriaga partij on
(r»<3fed*3&) 7003? osd©ifcaadöl@si si^m, oadai ad j de
delijkhoiii he^fca tö dimg©nf doca <5o oppoaitti« partijen

tegeit aBdöxtiöÉsdolen sijn» o ,3at aij deft® verint?-
oiët hobbeQ« » ' •

2olfg 25O va volgde apapsker, is ook GO M^ de
recerlng w^xk^aa^ gewaeai:* ssod-at hi-jCQOj kan" j t j ^_^ * * •

V3Ü des C'OSpSE'OlMi ji(*jp>OJLJlvi I6^C **
aJGtóOT^ SISI

r

aas tot
il!.. j op, a et ooü t

va&

van Hattm

in de
st asi^nêa s^sepiö î* Kierbij
lieb be-.viiïi vtei d«* linkfc g«»

gosn -jooialo v@rbet«irin€ön
ook to«a ï?®6ê8 corruptie waa«

weud asn eom.-'dsaie i3agast3©id voor
het beweikstelli-

beap rekking bötrefTende do politiek*
öl j sad© dat h$fc over

la

o<i va ars. raa »
aet ealge ;poPttj|-'poXiti«k ssidh

voor de is-; yubli^k.
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iorafiiiften aan ix@t ont«ilfe>lea

in ket wereldgebeorSB eem 3tabilisiï«Bö«
teafeiieri óp liet woi%3w»£ van een d«sêe
jdtfeiii£ tw a^aen ia de U*M*0» HOÖWSÖ. «r _
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Mjlage: A.

Opgave van de personalia en overige gegevens van de in bij-
gaand -Verslag, genoemde personen:

AI/EMAN Indo-Europeaan, vermoedelijk f/onande te Amsterdam,
verdere personalia- niet bekend.

BIX)MM3&S A. penningmeester van het landelijk bestuur van de
vereniging Nederland- Indonesië. Overige personalia
niet bekend,

gr. van d er BUBQ A«P» J« . arts, wonend® öoheveningselaan 111
. t e Den Haag.

COSTSR B . gepensi oone erd inspecteur van het Onderwijs in
" " ....... Indonesië, lic» van het landelijk bestuur Hederland—

Indonesië, wonende te Hilversum.
De la T+g «A . «H « . gepenoionneerd directeur van de inland-

GOUW

se"^fcwéa£söhbol te Bandoeng, lidt van het landelijk
bestuur van Nederland- Indonesië, woneade te Wassenaar.

Mevr. gQVS! QALAglUB-JJgHSSSM. vertegenwoordigster van Deus*»
marken (seml-officië©! cultureel attaché.) Verdere
gegevens onbekend.

GQ.Gien Bjjjwaa, geboren te Malan&f 22 September 1920, 20
"* ". secretaris van het landelijk bestuur Nederland-Indo*»

nesië, student aan de 7e faculteit, woneoade Valerius-
straat 150 te Amsterdam*

Jam.•Hok, geboren te Batavia, 28 October 1925» 2e
-•• 'k'gjjig van j^t bes-tum. vact d,-, Chinese vWWHigLng

Chung San Hui, wonende Cornelis Krusemaastraat.
te Amsteröam.

De JQHG, verdere gegevens onbekend.
Willem Gerard. geboren te Purmerend, 7 December
journalist, secretaris van het landelijk bestuur

Nederland-Indonesië, wonende Admiraal de Huyterweg 547
huis te Amsterdam*

ge EQHIHft. ex-directeur van het weekblad Vrije H«derlaJid,
wonende ts Heemstsde, verdere gegevens onbekend.

MEIJgR.» verdere gegevens onbekend.
MllLliBK, verdere gegevens onbekend.
ffOBGBOHO. geboren te Modjokerto, 7 Juli 1920, lid"van het
' landelijk bestuur Nederland—Indonesië, wonende Haar-

lemmermeers traat 31-1 t@ Amsterdam.
Mevr, van der HAAT (S), vermoedelijk wordt hiermede bedoeld

ile bij U bekende Annie van der PJLAAgg».
Hpeali /ajBULH. geboren te Fadang, 14 September 1922, ex-diree-

teur 'van hot te Batavia versckijnenvie blad "Berita-
Indonesia", wonenoe Overtoom 524-1 te Amsterdam.

Mevr. HOMEÜja~7.gSSCHODE. Anna Helena Margax-ethaj geboren te
Hijnegen, '4 Februari 1895, wonende Daniël Willink-
plein 21ate iuasterdam.

S^ Sebald Justinus, geboren te Leiden, 25 Januari 1879,
""ingenieur, lid van heb landelijk bestuur Bederland-
Indanesie- wonende Joos Banckersweg 19-11 te
Yan hom is bekend, dat hij ongeveer l tot .2 maanden

geleden met een Indonesische delegatie naar lederlané
is gokomen.

SJAMSJQEDIH. ferdere gegevens onbekend.
Saden. gjeboren te Paso ero eau, 4 Juni 1912,

van het landelijk bestuur Ke40rland-lndonesiêt

vaa d» Perhimpoenan Iad©mesia, wenende Qeiv
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Bijlage: 4.

sett van der Teenstraat 51 te Amsterdam.
Br* SuTS, hoogleraar, verdere gegevens alhier onbekend»

' Henriette Rosalie, gebaren te
Amsterdam, 2:2 : Jfovember 1389» wonende Jan Lui jkenst raat
86 huis te Amsterdam.

Mevr, gfflJBSI^A-DIfMAfiS M«A«. lid var, het landelijk bestuur
Nëderland-ïnd ónesi è , wonende Santhorstlaan 44 te Was-
senaar. ,

Yaa. «'AK3W, vsrdere gegevens alhier onbekend.
Mof. Dr. WEHTHEg.. fillera Freaerik, geboren t« St. Peters-

burg, 15'Tftoteefflber 190?» vooraittrer van het landelijk
bestuur Nederland-Indonesi'ë, wonende Stadionkade 17-H
te Amsterdam,

Mr. van WIJK, Johan Hendrilc, gebo-ren te Affsterdam, 2 Juni
- 1907, wonende Hijweglaan 31 te Bennebroék.
Br« aQHHBBSSG: Johannes Martinus Slisabetjï Maria AlpfcoasüS
" " " geboren te Sotterdam, 16 April 1907, hoofd-ambts9njgiar,

Departement Handel en Hi 3 verheid, wonende Care! Hei-
:ade 171 te Den Haag.

—o—o—o—o—o—o—
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Vereniging

In mijn geheim schrijven van SS Maart j.l*É No.31738, mocht ilt
uwe Excellentie inlichten over de dominerende eoEsaunistische invloed
in de vereniging "Ilederland-Indonesiö*.

Haar activiteit bleef zich sedert richten op steun aan de «$e»
publiek Indonesië" en tegen het beleid der legering in de Indische
kwestie, waarbij, duidelijk één lijn" getrokken werd met de propaganda
der C.P.H. en de aan deze partij verwante organisaties.

De opstandige beweging der oonaaunisten in de Hepubliek heeft de
vereniging blijkbaar echter moeilijkheden opgeleverd, immers een dui-
delijk uitgesproken standpunt naar aanleiding van de opstand is ach-
terwege gebleven. In het licht der gevoerde propaganda kan toch be-
zwaarlijk als een standpunt aangemerkt worden de uitspraak, dat de
berichten over het gebeurde zo onduidelijk waren, dat aan de hand
daarvan geen oordeel geveld kon worden en nog minder naar mijn gevoe-
len de bewering, dat het gebeurde een interne aangelegenheid der iepu~
bliek,is. Juist lijkt mij in dit verband een opmerking naar aanleiding
van het gesprokene op een ultimo October j.l» door de Jöasterdismse af-
deling gehouden besloten vergadering, namelijk dat men niet tot een
duidelijke uitspraak kon komen om de niet-coMaunistische leden niet
af te schrikken.

Baar de C.P.ïï* echter wel een duidelijk standpunt heeft ingeno-
men en geheel in tegenstelling met de door haar gevoerde propaganda
zich onmiddellijk tegen de Hepubliek heeft gekeerd, bovendien openlijk
de "Moeso-bewegïngw heeft verdedigd, lijkt het volkomen logisch, dat
het partijbestuur der C.P.H» zich niet heeft kunnen verenigen met d©
hiervoren geschetste houding van "Hederland-Indonesie"*.

Het partijbestuur heeft derhalve een dezer dagen het initiatief
genomen tot de oprichting van een comité, dat. de" vereniging «Neder-
land̂ Indoneslö1* moet vervangen. Het partijbestuur veroordeelt scherp
de houding van de vereniging inzake de interne toestanden in de Repu-
bliek en wenst dat bedoeld comité de werkzaamheden van de vereniging
in de geest van het partijbestuur zal verrichten en dan tot taak zal
hebben:
\ te ageren tegen d© regering Soekarno; en
\ de invrijheidstelling te bewerkstelligen van de in de Republiek
m gevangen genomen ccaamunisten en Sobsileêen.

Met de oprichting van dit comité zou dan verwezenlijkt worden .
wat reeds in de slotalinea van mijn aangehaald schrijven als veirwaah-- i
ting werd uitgesproken namelijk, dat het extreme element zou trachten
het heft van «Bedérland-Indonesië" geheel in handen te krijgen.

In aansluiting hierop zij nog bekend gesteld, dat men aanstonds
is begonnen een resolutie op te stellen als basis voor de werkzaam-
heden van het cendté, dat naar het partijbestuur zich voorstelt geheel
zou moeten bestaan uit arbeiders en wel drie E.Y.C.-C.p.H..leden en
verder enige N.T.Y.leden die tevens lid van de G.P.H. zijn.

Hieraan
8ne Excellentie
\ster President,

V EK H A G S.
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Hieraan uoge verder neg naarden toegevoegd, dat aeer recent vaa
zijde ook een poging is aangewend OEI de hier te laMe

onder communis t is olie invloed staande vereniging "Perhimpoenan Indone-
sia" geheel om to normen tot een coimaunistieelie organisatie. Be par-
tijsecretaris Paul de Groot heeft kortgeleden naj3»li;}!s het p.I*-be»
stuur aanbevolen d© vereniging om te zetten in een afdeling der portal
KoBHaunis Indonesla (F.&.I.T»

1tena;lötte ssij het mij vergund onder de aaaöacht van uwe laceel»
lentie' te brengen» dat de in dit schrijven verwerkte inlichtingen
van zeer .vertrouwelijke aard zijn.

HET HOOFD "KAK BE
voor dessen

J.G-.Crabbendam.
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Statuten
van do

VERENIGING NEDERLAND-INDOHESIÈ

J —

NAAM

A r t i k e l l
De Vereniging draagt de naam van Vereniging Neder-
land—Indonesië, is opgericht op 29 Augustus 1945 voox
29 jaar en heeft haar zetel in Amsterdam.

GRONDSLAG EN DOELSTELLING

A r t i k e l 2
Be Vereniging beschouwt de volgende grondslagen als
uitgangspunt van -haar werkzaamheden:
a. Een gemeenschappelijke basis voor daadwerkelijke

vrede is te vinden in de erkenning van de waarde
van de menselijke persoonlijkheid, in vrijheid toe-
gewijd in dienst van de gemeenschap. Deze erkenning
van de waarde van de persoonlijkheid en de solidari-
teit van de mensheid houdt eerbied in voor de ver-
schillen, zowel tussen personen als tussen over-
tuigingen.

b. Het recht van ieder volk, van welk ras ook, over zich-
zelf te beschikken.

c. De verplichting van ieder ras en van ieder volk in
wereldverband samen te werken tot universeel, natio-
naal en persoonlijk heil.

A r t i k e l 3 "
De Vereniging stelt zich ten doel:
a. Het verbreiden en uitwerken van de gedachten door

Hare Majesteit de Koningin uitgesproken in Haar rede
van 6 December 1942.

b. De nieuwe geest van samenwerking tussen Neder-
landers en Indonesiërs op voet van vrijwilligheid en
gelijkgerechtigdheid in gemeenschappelijke strijd in



bezet Nederland en elders verworven, te behouden en
te versterken.

c. De bevordering van een blijvende band van vriend-
schap en samenwerking tussen de volken van Neder-
land en Indonesië.

DE MIDDELEN

A r t i k e l 4
De Vereniging tracht het gestelde doel te bereiken door:
a. Het opwekken van de belangstelling van hei Neder-

landse volk voor het maatschappelijk en geestelijk
leven in Indonesië in al zijn aspecten.

b. Het geven en bevorderen van voorlichting Indonesië
betreffende, in de geest van het in de artikelen 2 en
3 gestelde.

c. Het houden van lezingen, radiotoespraken en tentoon-
stellingen betreffende Indonesië.

d. Het organiseren van cursussen, conferenties en studie-
kringen. '

e. Het uitgeven van een orgaan en andere publicaties,
of het verlenen van steun bij de uitgifte daarvan.

f. Het uitschrijven van prijsvragen.
g. Het onderhouden van contact met een eventueel in

Indonesië gevestigde organisatie, met overeenkomstige
doelstellingen als weergegeven onder Art. 2 en Art. 3.

h. Alle andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn
voor het gestelde doel.

LIDMAATSCHAP

A r t i k e l S
De Vereniging kent leden, adspirant leden en donateurs.
a. Leden kunnen zijn Nederlanders, Indonesiërs en zij,

die Indonesië als hun vaderland beschouwen, mits zij
de leeftijd van 18 Jaar hebben bereikt.

b. Alleen natuurlijke personen kunnen leden van de Ver-
eniging zijn.

c. Uitsluitend de leden der Vereniging hebben stemrecht.
d. Om lid te worden geeft men zich schriftelijk op bij

den Secretaris der Vereniging. Hij of zij, die de wens
tot toetreding heeft kenbaar gemaakt, wordt na goed-
keuring door het Algemeen Bestuur als lid toegelaten.

e. Adspirant-leden zijn personen, die ouder zijn dan 14
jaar en jonger dan 18 jaar en instemmen met de grond-
slag en doelstelling der Vereniging.

f. Donateurs zijn natuurlijke en rechtspersonen, die ten-
minste vijftig gulden per jaar bijdragen en instemmen
met de grondslag en doelstelling der Vereniging.

J

J
fit

g. De Algemene Vergadering kan plaatselijke en of ge-
westelijke afdelingen en secties oprichten of door haar
leden genomen initiatieven in deze goedkeuren en be-
vestigen.

A r t i k e l 6
Men houdt op lid te zijn door:
a. Opzegging.
b. Overlijden.
c. Royement.
Men houdt op donateur te zijn door:
a. Overlijden, ontbinding of verlies van rechtspersoonlijk-

heid.
b. Opzegging door den donateur oi de Vereniging.

HET BESTUUR

A r t i k e l 7
a. Er is een Landelijk Bestuur, dat zal moeten bestaan

uit tenminste zeven leden (een voorzitter, een vice-
voorzitter, twee secretarissen, een penningmeester en
twee leden), behorende tot tenminste twee der in
artikel 5 sub. a bedoelde groepen.

b. De leden van het Landelijk Bestuur worden op de
jaarlijks te houden Algemene Vergadering uit en door
de leden gekozen voor ten hoogste een jaar.

c. Zij treden na elk zittingsjaar in zijn geheel af, maar
zijn terstond herkïesbcfar.

DE ALGEMENE VERGADERING

A r t i k e l 8
Tenminste eens per jaar wordt een Algemene Vergade-
ring uitgeschreven, waaraan verantwoording "Wordt af-
gelegd voor het beleid van het Bestuur.
Op de Algemene Vergadering wordt verder o.m. aan de
orde gesteld:
a Bespreking van het jaarverslag, de rekening en ver-

antwoording en de jaarlijkse begroting.
b. De jaarlijkse bestuursverkiezing.
c. De overige bij deze statuten of het Huishoudelijk

Reglement voorgeschreven onderwerpen.

A r t i k e l 9
De afvaardiging naar en de stemming op de Algemene
Vergadering wordt geregeld bij Huishoudelijk Reglement.



DE PUBLICATIES DER VERENIGING EN DE CURSUSSEN

A r t i k e l 10
Redactieleden en vaste medewerkers aan het tijdschrift
en de overige publicaties, evenals de leiders van cur-
sussen moeten lid der Vereniging zijn.

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

A r t i k e l 11
Er is een Huishoudelijk Reglement, dat regelingen inhoudt
omtrent de inwendige organisatie en omtrent de rechten
en plichten der leden. De bepalingen van het H. R. mogen
niet in strijd zijn met de artikelen dezer statuten.

*

SLOTBEPALING

A r t i k e l 12
Wijziging van deze statuten of opheffing der Vereniging
kan geschieden bij besluit van een uitdrukkelijk daartoe
belegde Algemene Vergadering, genomen met een meer-
derheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stem-
men. Wijzigingsvoorstellen moeten tenminste drie weken
voor dsze vergadering aan de leden worden bekend ge-
maakl, onverminderd het recht tot amendement van de
Algemene Vergadering.

J

J

J

i/A Steglement
van de

VERENIGING NEDERLAND-INDONESIË

DE LEDEN

A r t i k e l l
Ieder, die lid wenst te worden van de Vereniging, moet
zich daartoe schriftelijk bij den Secretaris aanmelden, met
opgave van naam, functie en nauwkeurig adres. Door toe-
treding wordt men geacht in te stemmen met de statuten
der Vereniging.

A r t i k e l 2
a. Hij of zij, die de wens tot toetreding heeft kenbaar

gemaakt, wordt na goedkeuring door het Landelijk
Bestuur als lid toegelaten.

b. De naam van en verdere gegevens over een candidaat-
lid moeten minstens een maand voor de definitieve
toetreding, aan de leden bekend zijn, opdat zij be-
zwaren bij het bestuur kunnen kenbaar maken.

A r t i k e l 3
a. De leden ontvangen bericht van hun inschrijving, als-

mede een exemplaar van de statuten en het huishou-
delijk reglement der Vereniging.

b. Zij, die als candidaat-leden toetreden, betalen de con-
tributie als gewoon lid, beginnend met de termijn,
waarin ze ingeschreven zijn, als „Candidaat-lid".

c. Candidaat-leden ontvangen de bovengenoemde gelden
terug, indien ze niet als leden worden aangenomen.

d. Men verbindt zich als lid telkens tot het einde van het
lopende Verenigingsjaar.

e. Een lid heeft na toelating door het Landelijk Bestuur
direct stemrecht. Men moet minstens 3 maanden lid der
Vereniging zijn, om verkiesbaar te kunnen zijn tot lid
van het Bestuur of tot lid van een Commissie.



A r t i k e l 4
Het lidmaatschap eindigt:
1. door schriftelijke opzegging aan den secretaris, die

hierover bericht van ontvangst zendt.
De opzegging wordt van kracht met ingang van het
eerstvolgende verenigingsjaar, indien zij minstens een
maand voor het einde van het lopende verenigings-
jaar is geschied, anders met ingang van het daarop
volgende verenigingsjaar.

2. door royement.
3. door overlijden.
4. op de laatste dag van het verenigingsjaar, indien de

verschuldigde contributie van het voorlaatste jaar niet
of niet geheel is voldaan.

A r t i k e l 5
Het Bestuur heeft recht van schorsing, indien het Bestuur
hierop direct een royementsvoorstel aan de Algemene
Vergadering laat volgen.

A r t i k e l 6
Royering heeft door de Algemene Vergadering plaats, op
grond van handelingen, die in strijd zijn met de grond-
slag en doelstelling der Vereniging of die aan de ver-
breiding daarvan groot nadeel hebben toegebracht.
Een besluit daartoe kan alleen worden genomen op voor-
stel van het Bestuur of van tenminste 25 leden op daarbij
uitdrukkelijk vermelde motieven, met tenminste 2/3 der
over zodanig voorstel geldig uitgebrachte stemmen.
Een voorstel tot royement dient minstens een maand voor
de Algemene Vergadering aan de leden bekend te zijn ge-
maakt.

HET LANDELIJK BESTUUR

A r t i k e l 7
Het Landelijk Bestuur, handelend door den Voorzitter en
den Secretaris, vertegenwoordigt de Vereniging in en
buiten rechten.
Het is belast met het beheer en het toezicht op de even-
tuele bezittingen der Vereniging.

A r t i k e l 8
a. De voorzitters, de secretarissen en de penningmeester

worden dis zodanig aangewezen door de Algemene
Vergadering.

b. De voorzitters van de drie grootste afdelingen van de
Vereniging zijn ambtshalve lid van het Landelijk Be-
stuur.

t

c. De voorzitters, secretarissen en penningmeester vormen
een Dagelijks Bestuur, dat bevoegd is in spoedeisende
gevallen besluiten te nemen, waarvan het echter ver-
antwoording schuldig is aan het Landelijk Bestuur.

d. Voor elke vacature stelt het Bestuur twee candidaten.
De Algemene Vergadering is bevoegd de candidaten-
lijst aan te vullen, wanneer twee afdelingen of tien
afgevaardigden voorstellen daartoe indienen.

A r t i k e l 9
Bij aftreding van den secretaris (penningmeester) wordt
het archief (worden de geldswaarden en de boeken) van
de Vereniging binnen H dagen na het in functie treden
van den nieuw-benoemden functionaris aan dezen over-
gedragen. Van deze overdracht wordt een proces-verbaal
opgemaakt, dat door den aftredenden en den nieuw-
benoemden functionaris en voor zover betreft de gelds-
waarden en de boeken — mede door den in artikel 24
bedoelden deskundige — wordt ondertekend. Dit proces-
verbaal wordt aan den voorzitter toegezonden en door
dezen in de eerstvolgende vergadering van het Landelijk
Bestuur ter tafel gebracht.

A r t i k e l 10
De vergaderingen van het Landelijk Bestuur worden door
of namens den voorzitter belegd en het tijdstip daarvan
zo mogelijk 8 dagen en tenminste tweemaal vier en twintig
uur voor iedere vergadering aan de leden van het Lande-
lijk Bestuur bekend gemaakt; in de oproepingsbrief worden
de te behandelende onderwerpen in het kort medegedeeld.

A r t i k e l l l
De voorzitter is verplicht een vergadering van het Lande-
lijk Bestuur te beleggen binnen 14 dagen na ontvangst
van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van twee
of meer leden van het Landelijk Bestuur, welk verzoek
tevens het te behandelen onderwerp moet vermelden. Dit
onderwerp moet dan, na de vaststelling der notulen van
de voorgaande vergadering van het Landelijk Bestuur,
het eerst aan de orde worden gesteld.

A r t i k e l 12
Binnen 14 dagen na iedere vergadering van het Lande-
lijk Bestuur zendt de secretaris de concept-notulen van
deze vergadering aan den voorzitter en, na diens goed-
keuring, in afschrift aan de andere leden van het Lande-
lijk Bestuur toe. In de eerstvolgende vergadering van het
Landelijk Bestuur worden deze notulen vastgesteld.
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A r t i k e l 13 •

In de vergaderingen van het Landelijk Bestuur worden
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen over • personen beslist het lot, over
zaken de stem van den voorzitter.

A r t i k e l 14
De leden van het Landelijk Bestuur kunnen voor het bij-
wonen ener Bestuurs- en Algemene Vergadering en voor
het houden ener bespreking in het belang van de Ver-
eniging recht op vergoeding van de redelijkerwijs te
maken en gemaakte reis- en verblijfkosten doen gelden.

A r t i k e l l S
Het Landelijk Bestuur dient jaarlijks op een Algemene
Vergadering een begroting van inkomsten en uitgaven
voor het volgende jaar in. Het ontwerp van deze begroting
wordt minstens 14 dagen voor het tijdstip der vergadering
aan de leden bekend gemaakt. Het door het Landelijk
Bestuur uit te brengen jaarverslag en de rekening en
verantwoording van den penningmeester over het af-
gelopen jaar worden tenminste 14 dagen voor het tijd-
stip der Algemene Vergadering aan de leden bekend ge-
maakt.

A r t i k e l 16
De secretaris heeft het archief onder zijn bewaring, houdt
de namen en adressen der leden en donateurs zorgvuldig
bij en draagt de zorg voor de geregelde afdoening van
ingekomen stukken. Hij houdt copie van alle uitgaande
brieven. De secretaris geeft zo mogelijk leiding aan het
bureau van de Vereniging. De tweede secretaris staat
den eersten secretaris in zijn werkzaamheden bij.

A r t i k e l 17
De mogelijkheid bestaat, dat de secretarissen en de pen-
ningmeester een geldelijke toelage ontvangen, waarvan
het bedrag voor ieder door de Algemene Vergadering
wordt vastgesteld.

A r t i k e l 18
De penningmeester van het Landelijk Bestuur zorgt dat
de penningmeesters van de afdelingen 50% van de door
hen geïnde contributies aan het Landelijk Bestuur af-
dragen. Hij zorgt voor een geregelde boekhouding en
administratie en voor een zuinig beheer. Hij doet alle
uitgaven, waartoe hij door het Landelijk Bestuur gemach-
tigd is.

A r t i k e l 19
'Het beleggen en het beheer van de gelden, die daartoe
door het Landelijk Bestuur beschikbaar zijn of worden
gesteld, geschieden door .de Financiële Commissie. Deze
Commissie, waarvan de benoeming der leden, de werk-
zaamheden en verplichtingen bij afzonderlijk reglement
nader kan worden geregeld, is verantwoording schuldig
aan het Landelijk Bestuur. Zij stelt de gelden, waarover
het Landelijk Bestuur het nodig acht te beschikken, op
diens aanvrage beschikbaar.

A r t i k e l 2 0
Onverhoopte verliezen, niet voortspruitende uit een zorge-
loos of frauduleus beheer, worden gedragen door de kas
der Vereniging.

A r t i k e l 2 1
De Penningmeester sluit de boeken af ultimo December
van elk jaar en doet rekening en verantwoording voor
l Maart daaraanvolgende aan het Landelijk Bestuur.

A r t i k e l 22
Jaarlijks wordt door het Landelijk Bestuur, na ingewonnen
advies van de Financiële Commissie, een deskundige be-
noemd, die regelmatig toezicht houdt op de boekhouding
van den penningmeester en die in overleg met deze de
rekening en verantwoording en de balans per 31 Decembei
van dat jaar opmaakt.
De in het vorige lid bedoelde deskundige is gerechtigd
tot inzage van alle boeken en bescheiden, waarvan kennis-
neming voor een goede vervulling van zijn taak nodig
is. De waarden vari de Vereniging, met uitzondering ven.
die, waarvan het beheer berust bij de Financiële Com-
missie, moeten hem desverlangd worden getoond.
De door het Landelijk Bestuur ingevolge art. 8 der Statuten
aan de Algemene Vergadering over te leggen rekening
moet vergezeld gaan van een door evengenoemde des-
kundige opgemaakt schriftelijk rapport omtrent de over-
eenstemming van 'de rekening met de boeken en de juist-
heid dier boeken.

DE RAAD VAN OVERLEG

A r t i k e l 23
Teneinde het Landelijk Bestuur in belangrijke aangelegen-
heden van voorlichting te dienen en ter bevordering van
een goede samenwerking tussen de verschillende onder-
delen van de Vereniging is er een Raad van Overleg.
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A r t i k e l 2 4
De Raad van Overleg bestaat uit: '
de voorzitters van die afdelingen welke op voordracht
van het Landelijk Bestuur daartoe door de Algemene Ver-
gadering zijn, aangewezen; de voorzitters der secties oi
een door de sectie aangewezen plaatsvervangend lid;
de voorzitters van dé door de Algemene Vergadering in-
gestelde commissies;
De hoofdredactie van het-door de Vereniging uit te geven
orgaan,-
De leden van het Landelijk Bestuur.
Leden der Vereniging, die om bijzondere redenen en op
voorstel van het Algemeen Bestuur voor de tijd van drie
jaren door de Algemene Vergadering worden benoemd. Zij
zijn bij het aftreden terstond herkiesbaar.

A r t i k e l 2 5
De voorzitters en secretarissen van het Landelijk Bestuur
vervullen de gelijknamige functies in de Raad van
Overleg.

A r t i k e l 2 6
De Raad van Overleg vergadert minstens tweemaal per
jaar en voorts zo dikwijls het Landelijk Bestuur dit wenst
of tenminste 5 leden van de Raad een daartoe strekkend
verzoek — dat tevens het te behandelen onderwerp moet
vermelden — bij het Landelijk Bestuur indienen.

A r t i k e l 2 7 -

Het Landelijk Bestuur draagt zorg, dat de Algemene
Vergadering bekend is met het oordeel van de Raad van
Overleg over die onderwerpen, welke het Landelijk Be-
stuur en/of de Raad van belang acht.

DE AFDELINGEN

A r t i k e l 28-
Als afdelingen kunnen door het Landelijk Bestuur worden
opgericht of toegelaten groepen van tenminste 10 leden,
met dien verstande dat in één plaats slechts één afdeling
kan bestaan.

A r t i k e l 2 9
De leden van de Vereniging, die in plaatsen wonen, waar
geen afdeling is gevestigd, staan op het secretariaat der
Vereniging als leden ingeschreven. Het Landelijk Bestuur
heeft de bevoegdheid verspreide leden bij een afdeling
in te delen.
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A r t i k e l 3 0
De afdelingen zijn verplicht, als lid slechts hen aan te
nemen, die lid zijn van de Vereniging Nederland—Indo-
nesië.

A r t i k e l 3Ï
Elk lid van de Vereniging heeft als gast toegang tot de
vergadering van alle afdelingen.

*
A r t i k e l 3 2

De afdelingen bezitten een huishoudelijk reglement, dat in
overeenstemming moet zijn met de statuten en het H. R.
van de Vereniging en dat goedkeuring van het Landelijk
Bestuur behoeft om van kracht te zijn.

A r t i k e l 33
a. Een afdeling heeft een bestuur van tenminste drie

leden en regelt zijn interne aangelegenheden zelf-
standig met in achtname van de Statuten, het H. R.
van de Vereniging en het H. R. van de Afdeling.

b. Van een wijziging in het afdelingsbestuur wordt ter-
stond aan het Algemeen Bestuur kennis gegeven.

c. De afdeling komt minimaal drie maal per jaar in ver-
gadering bijeen. Voor deze vergaderingen ontvangt
het Landelijk Bestuur tijdig een convocatie.

d. De afdeling is verplicht alle door het Landelijk Bestuur
gewenste inlichtingen en gegevens binnen de door dit
bestuur verlangde termijn te verstrekken.

e. Het bestuur van de afdeling is verplicht in de. maand
Maart een jaarverslag aan den secretaris van het
Landelijk Bestuur te doen toekomen.

A r t i k e l 34
De penningmeesters van de afdelingen innen de contri-
buties ten bedrage, zoals in het H. R. onder hoofdstuk
Gelden is aangegeven.
Van de geïnde contributies wordt 50% aan den penning-
meester van hét Landelijk Bestuur afgedragen.

DE ALGEMENE VERGADERING

A r t i k e l 35
Het Hoogste Gezag in de Vereniging is de Algemene Ver-
gadering, bestaande uit afgevaardigden van de afdelingen
der Vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht
en discussierecht.
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A r t i k e l 3ó
Op één of meer dagen, vallende binnen de maanden April

" of Mei, vindt de jaarvergadering plaats.

A r t i k e l 37
Indien daartoe bijzondere omstandigheden aanleiding
geven, kan het Landelijk Bestuur de Jaarvergadering ver-
zetten. ^

A r t i k e l 38
Wanneer een vijfde deel van het aantal afdelingen of
een aantal afdelingen, vertegenwoordigende een vijfde
deel van het ledental der vereniging de bijeenroeping van
een buitengewone Algemene Vergadering verlangt, wordt
deze Algemene Ledenvergadering binnen vier weken uit-
geschreven.

A r t i k e l 39
Ten minste een maand te voren wordt vanwege het be-
stuur aan de leden een agenda toegezonden, waaraan
wordt toegevoegd een beschrijving van de voorstellen of
onderwerpen welke in behandeling zullen worden ge-.
nomen.

A r t i k e l 4 0
Voorstellen voor de jaarvergadering moeten twee maan-
den te voren schriftelijk bij den secretaris van het Lande-
lijk Bestuur worden ingediend.

A r t i k e l 41
Ieder lid van de Vereniging heeft als toehoorder toegang
tot de Algemene Vergadering, afgevaardigden hebben
evenwel voorrang.

A r t i k e l 4 2
.Bij de verkiezing der afgevaardigden, -behoort zoveel
mogelijk rekening te worden gehouden met de aanwezig-
heid van minderheden in de vergadering van de afdeling,
waar tot de verkiezing van afgevaardigden voor de Al-
gemene Vergadering wordt overgegaan.

A r t i k e l 43
ledere afdeling heeft het recht, minstens één afgevaar-
digde naar de Algemene Vergadering te zenden. Bij een
ledental van 10—25 heeft een afdeling het recht tot het
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zenden van twee afgevaardigden en zo vervolgens voor:
25 — 50 3 afgevaardigden
50— 75 4
75—100 5

100—150 6
150—200 7
200—250 8
250—300 9
300—350 10
350—400 11
400—450 12
450—500 13
500—600 14

tussen 500 en 1000 ^yoor elke 100 leden l afgevaardigde,
tussen 1000 en 2500 voor elke 150 leden l afgevaardigde,
en verder voor iedere 250 leden l afgevaardigde.

A r t i k e l 44
Op de Algemene Vergadering worden de notulen der
vorige Vergadering door den secretaris voorgelezen,
tenzij de Algemene Vergadering het anders wenst. De
voorzitter en de secretaris ondertekenen de notulen na
goedkeuring Van de Algemene Vergadering.

A r t i k e l 45
De afgevaardigden van de afdelingen kunnen voor het
bijwonen van een Algemene Vergadering recht op ver-
goeding van de redelijkerwijs te maken en gemaakte reis-
en verblijfkosten doen gelden.

A r t i k e l 46
Elke verkiezing moet minstens twee weken van te voren
schriftelijk aan de leden gemeld worden.
Stembriefjes zijn van onwaarde:
1. Als zij niet verkiesbare personen bedoelen.
2. Als zij een persoon niet duidelijk aanwijzen,

A r t i k e l 4 7
De Vergadering maakt alle kwesties omtrent de geldig-
heid van een stem uit.

A r t i k e l 4 8
Elke verkiezing geschiedt bij meerderheid van stemmen.
Bij staking der stemmen beslist het lot.
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A r t i k e l 4 9
Van elke stemming kan door ieder stemgerechtigde direct
na de stemming bij gemotiveerd adres aan het Bestuur
appèl worden aangetekend. Hierover beslist de Vergade-
ring.

A r t i k e l 50
Ten aanzien van personen kunnen alleen besluiten worden
genomen bij stemming en wel met gesloten en on-
getekende briefjes,

DE SECTIES

A r t i k e l 51
Als secties "kunnen door de Algemene Vergadering op
voorstel van het Algemeen Bestuur of van tenminste vijf
en twintig leden worden opgericht, groepen van vijf en
twintig en meer leden der Vereniging, die zich willen
bezighouden met een bepaald gebied betreffende de ver-
houding Nederland—Indonesië of met vraagstukken, die
daarmee verband houden.
Ook is dit mogelijk voor groepen van leden, die zich
er op toe willen leggen, onder bijzondere bevolkings-
groepen de belangstelling voor de doelstellingen der Ver-
eniging te wekken, resp. de doeleinden der Vereniging
te verwerkelijken.

A r t i k e l 52
Het aantal bestuursleden van een sectie bedraagt min-
stens drie en ten hoogste zes (waaronder gerekend het
lid van het Landelijk Bestuur, bedoeld in het volgende
artikel).

A r t i k e l 5 3
In het bestuur van iedere sectie heeft een lid van het
Landelijk Bestuur zitting. Dit lid wordt aangewezen door
het Landelijk Bestuur.

A r t i k e l 5 4
Het bestuur van iedere sectie doet jaarlijks, in de maand
Maart aan den algemeen secretaris een opgaaf van de
namen der sectieleden en een verslag over de werkzaam-
heden in het afgelopen jaar.

A r t i k e l 55
De vergaderingen der secties, behalve dat gedeelte, waar-
in huishoudelijke zaken behandeld worden, zijn toeganke-
lijk voor alle leden van de Vereniging.
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A r t i k e l 56
De secties kunnen huishoudelijke zaken regelen aan de
hand van een eigen reglement, dat niets mag bevatten
wat in strijd is'met de statuten, of het H. E. der Ver-
eniging.

A r t i k e l '57
De secties kunnen contributies heffen van haar leden en
voeren haar eigen geldelijk beheer; zij voeren noch actie
tot het verkrijgen van donaties, noch nemen'donaties aan
zonder toestemming van het Landelijk Bestuur. De con-
tributieregeling van de secties behoeft de goedkeuring
van het Landelijk Bestuur.

GELDEN

A r t i k e l 58
Het boekjaar der Vereniging loopt van l Januari tot en
met 31 December.

A r t i k e l 59
De minimum contributie van de Vereniging bedraagt
twee gulden en vijftig cents per jaar. In zeer bijzondere
gevallen kan het afdelingsbestuur hierop reductie ver-
lenen.
De Vereniging rekent er echter op, dat zij, die meer
kunnen bijdragen, dit ook zullen doen.
Als leiddraad voor de leden en de penningmeesters van
de afdelingen ter bepaling van de contributie, diene
onderstaande tabel bij een jaarlijks inkomen:

tot 2000 ƒ 2.50
2000 „ 3000 ƒ 4.—
3000 „ 3500 ƒ 6.—
3500 „ 4000 ƒ 8.—

„ 4000 „ 5000 ƒ10.—
5000 „/ 6000 ƒ 14.—
6000 „ 7500 ƒ20.—
7500 „ 10000 ƒ25.— *

„ 10000 „ —;- ƒ50.—

A R T I K E L 60

Gehuwde vrouwen bepalen haar contributie onafhanke-
lijk van deze schaal. Als regel geldt, dat zij de helft bij-
draagt van haar man terwijl de minimum contributie voor
man en vrouw samen ƒ 4,— gedraagt.
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A R T I K E L 61

Ten allen tijde kan de stand der kas door een lid van
het Landelijk Bestuur worden opgenomen.

SLOTBEPALINGEN.

A R T I K E L 62

De vereniging verleent jaarlijks aan het Verenigings-
orgaan een subsidie, waarvan het bedrag, in overleg met
het Bestuur op voordracht van de Directie van het Orgaan
op een Algemene Vergadering wordt bepaald.

A R T I K E L 63

Het Landelijk Bestuur kan voorstellen tot het aanbrengen
van wijzigingen in het H.R. aan de Algemene Vergadering
voorleggen .Indien 10 of meer .afgevaardigden wijzigin-
gen in dit reglement verlangen, moeten zij het voorstel
ten minste 2 maanden vóór de Algemene Vergadering,
waarin behandeld kan worden, opgeven aan het Lande-
lijk Bestuur, dat zorg draagt dat het voorstel, behoorlijk
toegelicht, aan de Algemene Vergadering wordt voorge-
dragen.

A R T I K E L 64

Geen besluit tot verandering van het Huishoudelijk Re-
glement mag worden genomen, indien het voorstel daar-
toe niet tenminste l maand te voren, aan de leden schrif-
telijk wordt bekend gemaakt.

A R T I K E L 65

In alle gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet
voorziet, beslist het Landelijk Bestuur, behoudens beroep
op de Algemene Vergadering. Tevens is het Landelijk Be-
stuur deswege verantwoording schuldig aan de Algemene
Vergadering.

A R T I K E L 66

Een verandering in het reglement treedt in werking, on-
middellijk na, publicering tenzij de Algemene Vergadering
hieromtrent anders besluit; echter kan aan zulk een be-
sluit geen terugwerkende kracht worden verleend,

A R T I K E L 67

Dit reglement, treedt in werking, zodra de Statuten, waar-
op ze gebaseerd zijn, door de Kroon zijn goedgekeurd.
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Uit betrouwbare bron ontvingen wij

onderstaand verslag van een vergadering, van het Dagelijks

Bestuur der Vereniging Nederland-Indoneslë op 7-5-1952.

Afwezig met kennisgeving Mr. H.VAK WIJK.

Bedankt als voorzitter en bestuurslid, studieredenen,

XI heeft Dr. A.P.J. VAN DiSR BURG.

\A.t Dül LA OOURT is - z.g. voor zijn uitgevers bedrijf-

naar Syrië, maar zou nu ook vertrekken naar Saoedi-Arabië,

zulks volgens mededeling van RI-dMiMS.

Besproken werd de "Balai Pertemuan".

-xVerder wsrd besproken dejaffaire Westerling. Getracht zal

worden, in overleg met de Indonesische ambassade, een

commissie te vormen, welke een gerechtelijke vervolging

: van Westerling zal eisen en hiervoor de nodige stukken zal

i produceren. De bedoeling is om aan te tonen, dat bepaalde

reactionnaire kringen, die een zekere invloed kunnen uit-

oefenen op de regering en de overheidsorganen, de bescher-

mers zijn van Westerling.

RLjJMHJNS vroeg aan de aanwezige leden - o.a. SPi'K, WIJKEN,

IKOiJRSiSLMAN en MAWPMAN - of zij wilden trachten materiaal

te verzamelen over hef'Legioen Oud-Strijders".

De lezing, welke dezelfde avond zou worden gehouden door

Tj3DJASUKMAÏTA - zie hiervoor afzonderlijk rapport - was

georganiseerd door HLüMËÏTS in overleg met SO-iüLHIIMAN Sjah,

en was bedoeld als versterking van de Je machts propagan-

da. RÜIEMiiJïTS wees in dit verband op een opmerkelijk artikel

in Haagse Post van die week - van de hand van Prof.

DE VRLiiS, en de tendenties in andere artikelen in dit blad

De Haagse Post was het blad, volgens hem, van de idee

Welter, dus paradoxaal, t.a.v. Indonesië hun tegenvoeter,
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t.a.v. de 3e machts idee hun mogelijke toekomstige mede-

stander, zij 't dan in een ander vlak liggend, tegen wil
en dank, hen toch in de kaart spelend.

De propaganda voor de Irianverklaring wordt voorlopig be-
vroren.

miSB had n.l. van het Commissariaat een seintje gekregen

dat deze. actie momenteel niet welgevallig meer was, aange-

zien de Indonesische regering de Irian-kwesfcie in de ijs-

kast ging opbergen op grond van de volgende motivering:

Irian kunnen wij alleen krijgen, indien de Amerikanen mee-

spelen. Deze spelen alleen mee, indien wij meedo:en in hun

Aziatische verdedigingsgordel. Dit willen wij niet doen,

dus niet spreken over Irian, opdat nu geen beslissing wordt

genomen, ongunstig voor ons. Hier is later over te spreken

KBv.26 Mei 1952J
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Uit betrouwbare bron ontvingen wij onderstaand rapport over de op 7~5*-
1952 voor de Vereniging Nederland-Indonesië door TEDJASD30IA1ÏA gehouden
lezing»
Be Heer TEDJASUKMAÏTA constateerde in Europa twee bewegingen,welke beide
beweren de lotsverbetering van het volk te beogen:
het Socialisme en het Communisme.
Deze bewegingen zien wij ook geprojecteerd in Indonesië over de gehele
linie» In de partijen, de jeugd- vrouwen- en vakbeweging, in allerlei
politieke-en semi-politieke organisaties*
Het communisme heeft, het valt niet te ontkennen, voor de grote massa
een sterke aantrekkingskracht en met een zeker recht*
Hij zelf had toch bij zijn bezoek aan Moskou geconstateerd een materiële
vooruitgang, een verhoging van de welstand van het volk, zij dan ten kos-
te van zekere essentiële vrijheden, welke vrijheden echter voor de massa
weer niet 20 essentieel zijn*
In Indonesië zijn de ambtenaren, de Middenstand en de intellectuelen
niet voor het Conwuniame, zij zijn en deniJken veeleer Westers, progres-
sief, socialistisch, maar vergeet niet, zij kunnen zo denken, zij hebban
een zekere saté van welstand, zij hebben iedere dag nog te eten, kleding,
woning, enz.ena.Üe millioenenbevolking van Indonesië, de dessabevô king,
geeft echter ora schone leuzen van democratie, culturele waarden, e.d»,
niets, zij willen eten, kleding, een woning, zekerheid van bestaan*
Hij wijst in dit Verband op het snel aangroeiende stadsproletariaat, o.a.
de uit de dessa gevluchten, op de ex-militaire jeugd in de guerilla opge«
voed, de massajeugd, alle gedesillusionneerden, de uit.het lood geslage-
nen, die gevonden worden onder juist deze lagen van de bevolking en die
z4é*r bevattelijk zijn voor de goed gevoerde, direct gerichte communis»*
tisohe propaganda*
Oa de aantrekkingskracht hiervan tegen te gaan, is een collectivistisch
gerichte economische politiek noodzakelijk, een betere agrarische poli*
tiek is noodzakelijk, het scheppen van betere arbeidsvoorwaarden, een
rij van sociale zekerheden zijn noodzakelijk» Bit alles om de communis-

de wind uit de zeilen te nemen»
De politieke stromingen in Indonesië wil hij grofweg onderscheiden in
een rechtse en een linkse stroming. Onder de rechtse stroming rekent hij
de Islamitische- en de Nationalistische groeperingen; onder de linkse;
de communistische- en de socialistische groeperingen» Be communistische
wil hij dan nog verder onderscheiden in de nationaal communisten - de
groep MÜLBA (phonetisch genoteerd) - en de C,P.I.
Schematisch dus s
Rechts » .a. Islamieten

b. Nationalisten
Links : &» Socialisten

k* Nationaal-communisten
c". C.P.I.
" '

In de combinatie van rechts b» en links a., ziet hij de mogelijkheid van
een derde weg, een idee, die in geheel Indonesië steeds meer weerklank
begint te vinden. Als voorbeeld hiervan noemt hij het volgendet Toen de
uitnodiging van het comitl van Kopenhagen kwam, om een delegatie naar
Moskou te sturen en hij vormde zo'n delegatie, stond de gehele pers hier-
achter en ondersteunde ook de regering het gaan van deze delegatie»
Bit is z.i* een treffend voorbeeld van de neutraliteitspolitiek van Indo-



nesiS tegenover het wereldgebeuren, c.q.* zijn neutrale houding in de
controverse Amerika - Hosland* De revolutie kan in Azil - dus ook in
Indonesië - alleen voorkomen Eerden door een doelbewuste sociaal-eco-
nomisohe polit||flk, die ene zal zijn van 3e machtspolitiek in het inter-
nationale schaakspel»
In dit verband moet ook het contact zoeken van SHAEIR net India en de
Islamitische landen worden gezien*
In het kader van deze politeik acht hij eohter ook noodzakelijk, dat er
nog geen breuk met Nederland komt « lees West-Europa «• ztalks zou de verhoo
ding Europa«*Azi8 nog labieler maken, terwijl bij een betere verhouding»
Azië mogelijk Europa nog eens zal stimuleren, eveneens over te gaan tot

__jfeet.voeren van een 5e machtspolitiek in de controverse Amerika-Baalando
In de discussie kwam nog tot uiting, dat indien mogelijk, Indonesië
zijn handel met Rusland stede wil uitbreiden, om zodoende onder de die»
tatuur van de dollar uit te kome*Volgans het beweren van de spreker had
de hulp van de Amerikanen IndonssiV tot nu toe alleen maar schade opge«*
leverd, als voorbeeld, noemde hij de enorme schade, die de volksrubber
tengevolge van het Amerikaanse rubbermonopolie zou hebben geleden*
Bovendien worden aan de dollarhulp politieke voorwaarden verbonden*
Over de conferentie in Moakou zei hij, dat de Aziatische landen, zoals
bw* Pakistan, zeker met opdracht van hun regeringen waren om handels-
connecties met de S.tj» aan te knopen, of uit te breiden, uit soortgelij-
ke overwegingen als Indonesië. Ook Engeland was a«i» hoog actief*
Zonder zieh illusies te maken over de politieke nevenbedoelingen van de
S .TT., meende hij toch, dat deze tevens de bedoeling hadden, handelsbe-
trekkingen van meer duurzame aard aan te knopen*

KB» 26 Mei 1952,
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Tel s 94597
Postgiro 521221

Bij deze hebben wij de eer U namens het hoofdbestuur en
het "bestuur van de afdeling Den Haag uit te nodigen
voor een inleiding, te houden door de Heer
S . ï e d j a s u k m a n a
over het onderwerp "De Sociale en economische problemen
in Indonesië en hun achtergrond".
De Heer Tedjasukmana is voorzitter van de Indonesische
Kamer van Koophandel te DJakarta, Vice Voorzitter van

^ het Indonesische Werkgeversverbond en is leider van de
\_ particuliere Indonesische delegatie die de economische

conferentie te Moskou heeft "bezocht.
De "bijeenkomst zal plaats vinden op;
W o e n s d a g , 7 Mei om 8 uur n,m.
in de bovenzaal van;
Restaurant .;ö x t a s e (voormalig Zuid), Groenmarkt 37

Den Haag.

Nomens het hoofdbestuur en het
"bestuur van de af ds Den Haag

J .V/. B,Riemens
W,Dil
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AAN G.A.ff. I tV/^iv;,

Aantekaing Mr. van Maanen op K.B.-bericht No. 4-463
betreffende niiiiiipn i ' """̂<|gp̂

NEDERLAND -INDONESIË.

|

w m.i. aan C.A.W'. ter aanbieding aan de Regering waarbij
antwoord ware te geven op de vraag of dit manifest inmiddels
reeds is verspreid of in persorganen gepubliceerd!!

Opmerking plv. H.B.V.D. hierbij:
"Accoord".

Wilt U voor het nodige zorgen?

o.V.1952
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Vereniging NBD BELAND-INDONESIË
AMST3RDAM-Z.
Raphaelstr. 8 III
tel: 9^597
Postgiro 321221

-C

L. S.

Het Hoofdbestuur van de Vereniging Nederland- Indonesio
opnieuw verontrust over de uitzichtloze situatie waarin
de verhouding tussen Nederland en Indonesië dreigt té
"blijven steken, heeft do vrijheid genenen bijgesloten
verklaring op te stellen.
wij verzoeken U daarvan kennis te nasen an indien U het
met de daarin neergelegde gedachtegang eans bont, deze
net Uw handtekening te bekrachtigen,
IJaar het zaak is ten spoedigste tot publicatie van dit
stuk over t a' gaan, verzoeken wij U ons t «5 berichten vóór
Dinsdag 4 Maart 10 uur a. s,, zodat dus uiterlijk Maandag
3 Maart Uw eventuele instelling moet worden verzonden.
In de hoop dat opnieuw velen zullen tonen dat de ver-
houding Nederland- Indonesië hen ernstig ter harte gaat,
takenen, wij

met da meeste. Hoogachting,

Ver. N3D3RLAND-ÏNDON33IB:

A.P.J.v.d.Burg (Voorzitter)
J, '7. S.Rieuens (Secretaris)

C, Ondergetekende,

Functies
Adres; ..
is bereid de verklaring van het Hoofdbestuur var. de Ver.
Nederland-Indonesië "Nogmaals Irien" nede te ondertekenen.
Handtekening;

P.S. Ik beveel U a&a ook de volgende personen nat deze
verklaring te benaderen:



C

ê
N O G M A A L S I R i A N (i.'ast Nieuw-Guinee)

Op 21 December 1950 gaf de Vereniging Nederland-Indon3sië een
verklaring in het licht, getiteld:

"Het Standpunt van Nederland- Indonesië inzake Irian".
Daarin werd geconstateerd, dat niet voldaan was aan prt.2 var
de Akte van Overdracht der Souvareiniteit, welk artikal bepa>.T.
dat v66r 27 December 1950 door middel van onderhandelingen b ...
slist aoet zijn over de politieke status van Nieuw-Guinea.
Onze conclusie, gebaseerd op tul ven argur.enten was»
"De hereniging Hederland-Indonesie moet,tveststellen, dat de b
trekkingen tussen Nederland on Indonesië door deue g*ng van z
kon in zoer ernstig gevaar vorkeron". '\p (lit ogenblik, vijftien uaanden na onzo aersto verklaring, •?

vooion wij ons genoopt, te wijzen op het fait, dat de onderhr i
delingen, welke thans opnieuw gevoerd worden over hetzelfde f
vr&igstuk, wedorori in een inpassa zijn geraakt.
'.'ij verklaren thans opnieuw met de grootste ernst;
dat een redelijke oplossing van het vraagstuk Niauw-Guinoa a f
Beschouwd worden al a aan npoqgaKoliaka voorwasrae voor de olï . |
witcueling van goede bdtraKkinken"̂ 5§sen; Nedarlanft en Indone . -
Hot ligt op de \veg v&n onze Vereniging, tot het verkrijgen • '
oan redelijke oplossing van dit probloom bij te dragen dooi
analyse te geven van da moeilijkheden, welke op dit ogenbli
klaarblijkelijk aan goada voortgang balamtiaren on d.-\aruit ei
aanbevelingen af te leidan welke, naar wij hopen n̂ vertrouw
aon aanvaardbare oplossing naderbij kunnen brengen.
"'ij willen uiteenzetten, v/aar, naar onze overtuiging en op
grond van waarneming der feiten, de bronnen liggen v-m de te -
ganstollingen, die het beraiken van jen ra&elijlce oplossing 01
korte termijn op dit ogenblik verhinderen.
V/ij zion do moeilijkheden voortkomen uit twee oorzagqn.
DQ aorste is van algemene aard en betreft een éCnïaT uitgangs-
punten, dia het karakter bepalan van da wijze, waarop da beidi.
dalsgatios het vri.&gstuk benaderen.
De tneeda is van bijzondera, meer technische aard en betrefT
Het varschil in samanstalling tussen de bolde delegaties ea '\, welke daaruit voortvlooian.

3r is daardoor oen duidelijk verschil in benadering en er i.
eou duidelijk verschil in de status der delegaties.
Hot verschil in benadering van het vraagstuk.
Dat beide partijen de wens hebban, de ontwikKv?.-:.--' /an goede
batrakkingen tussen Nederland an Indoi-.eeië nc •«;•• reven, ̂'1:
goon twijfel. Bchter meent nen van Naderlands" i>' ' 3 tóén re
ta hebben on ta nienan, dat daartoe dcor lEdon ;.•!•. :Jet ste>..d

( da juiste weg bawendeld wordt. Deze mening steunt vi-or een b
langrijk deel op berichten, welka do^r de pers verspraidJ w,ir
De pers achter heeft ovoral ter wereld de overigens begrijp.:
ka neiging om de gangbara zegswijze; "goen tijding, goede •„-•.
ding" op ta vatten als; "goed niauws is geen nieuws11. Hat m -
der goada nieuws geeft zij daardoor aen veel te zwaar sccan:.
Zij bericht b. v. uitvoerig over het vertrek van vale Heler! i .-
dars uit Indonesië, ne-ar besteadt weinig aandacht aan hat t't: . .
dat vliegtuigen au schapen naar Indonesië maanden vt>n t s vor :
volgaboekt zijn. 3n dat ook nu nog, zelfs aon zeer belangrij: .
ninistarias als die van Financien an Buitenlandse Zaken ta
Djakarta Nedarlanders els bijzonder gewaardeerde werldcrach -an
in hoya functies dienen. 'Taar lezan wij, dat de Indonesi:r„ ie
conr.iissio voor de aanwerving van buitenlandse werkkrachten het
hoef dterrein van haaor activiteit in Nederland heeft? Eraeduit •
gene^an wordt de schade, die aan cultuuronderner.ing >n wordt
toegebracht, naar vaal ninder let men op de grote winsten, die
nog steeds door Nederlandse ondernemers in Indoiiasië worden ge-
naakt. tóon is geschokt door de vanzelfsprekende maatregel, dio
de Nederlandse tasl uit het nationale todonesische ondorw'-'s
verbande. Maar weet men ock, dat desondanks de balangstalling
ondor studaranden voor da Nederlandse taal, wetenschap er. GUL-
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tuur in het alG^moon toeneemt? Wol vermeldt de krant, dat er
woyr jon Nöderl&ndor is vermoord, niet vermoldt ao, hoeveel
Indonosiërs dat lot deoldun, noch welke doeltraffende maatre-
gelen do ovorhoid hiertegen neemt.
Da Indonesiërs hebten geon reden om te ontkennen, dat er uitin-
Gon zijn en gewoest zijn van enti-Nederlandse gezindheid en zij
zijn in staat, daarvoor verschillende motieven aan te geve:i, dio
o.k docr Nederlanders zeor wol begrapen kunnen worden. Maar ook
zoggen zij - en zij baaaron zich op feiten - dat desondanks hè:;
nog steeds Nederlanders zijn, die van elle buitenlanders in. ïn-
donooiê' do beste kansen hebben. Zij zoeken buitenlandse hulp,
onidat ze dio nodig hebben en zo zouden die het liefst uit Ne-
derland ontvangen. Zij hebben oen open oog ook>(Voor de wijse,
wuarop Nederland als industrieland en Indonesië als agrarisch
land elkaar kunnen aanvullen.
Van Indonesische zi.lde verlangt nen inderdaad naar goede en
blilyondoT samenwerking met Nedorlana.
fiardiopere kennis die de Indonesiërs van de feitelijke toestan-
den hebben, goeft hun een vertrouwen, dat zij in de Nederlan-
ders te zeer miasen,
'ün dat toch behoort de grondslag te zijn als men tot overeen-

wil konen.
Verschil in benadering is er ook ten aanzien vsn het vraagstuk
zélf. Van Nederlandse zijde schijnt men moeilijk te begrijpen f]
dat het gon.is vun Nieuw-Guinea de Indonesiërs werkelijk als I
oen angel in hat vlees steekt. Men hoort hier verkondigen, dat
de kwestie Nieuw-Guinea in Indonesië wordt opgeblazen maar niet
Veantwoordt aan een werkelijk bestaand algemeen verlangen.
; Dit is een misvatting.
In do kringen van hen, die voor. de bevrijding von hun land van
vreerr.de overheersing streden ea daarin deelden, is h&t blijven
bestaan van dat koloniale bestuur in een aangrenzend gebied,
dat zij rechtens als aan Indonesië toekomende beschouwen,
lijk te verdragen.
Van Indonesische zijde is men waarlijk overtuigd, dat het ha:̂
haven van de bestaande toestanüT Rgan redelijke oplossing la e..
dat deze toch gevonden moet'"woelen, willen da betrekkingen tüVi-
sen beide landon zich gunstig ontwikkelen.
Het komt de Indonesiërs onbegrijpelijk voor, dat Nederland,
strevende naar een goede en blijvende samenwerking met Indone •
sib, deze tezelfdertijd verhindert door inzake Irian een zeer
starre houding aan te nemen. Slechts enkele dagen geleden no.'
verklaarde de Nederlandse Ministar-president zich voor de har -
having van de status quo op Nieuw-Guinee en bemoeilijkte daar •
ree een gunstig verloop der onderhandelingen in hoge ciate,
Het is duidelijk, dat de Minister-president bij zijn verklar
niat steunde op een algemene opvatting van het Nederlandse vt.
"Vent dit staat zeer lauw on grotendeels zelfs onverschillig i
deze zaak. Sven duidelijk is, lat de minister zich aldus ui-j--
liet omdat een andere opvatting geen genads zou vinden bij do
rechterzijde in het Nederlandse parlement on ondet de verèiQ-
zineen in het verschiet liggen. Bij de onderhandelingen worêt
de houding van Nederlandse zijde tot grote hoogte bepaald doo.'
intorne politieke tegenstellingen tussen de partijen.
3en geheel andere benadering van het vraagstuk kan de Indone-
sische zijde zich veroorloven. Bij haar immers zijn alle pol'.-
tieke partijen in deze kwestie in do hoofdzaken veel aeer eer..3-
gezind. Zij wensen alle een vervanging van het Unia-Statuut
door een roeks var. verdragen op internationale grondslag 5n x, ,
endere regeling voor Irian dan de status quo.
'"-'at de Indonesische delegatie bij de onderhandelingen waarneo t
echter wefaig waardeert, is dat men van Nederlandse zijde een
zeer ryoot en verstrekkend ïïëlanKr^rêarbjil niet .-alleen Begërl-vi
indmesle en Nleuw-Guinaa zeir. maar ook de'hele

^ ^ ^ ^ ~ ™
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ie in zuidoost-Aaie en üiaropa in~ïïQ wereld betrokken z
ech-üerstalt bi.1 vr&ajgstjukken vaaTjiiterne parti'jpblitrak.



Tensl./tte wordt een verschil In benadering van het vraagstuk
udde veroorzaakt door een verschil tussen de Nederlandse en de
Indonesische c,ontaliteit.
'lot is nog steeds zo, dat Indonesiërs, ock parlementariërs, ui-
termate ontvankelijk zijn vovr aen soepele houding en voor ruin-
hoid van opvatting en voor de waarde van oen broed gebaar, flat
dozc soepelheid on ruinheid demonstreert. Zij hebben een afieer
van enghartig, bodillerig formalisme. Zij zullen soepelheid en
ruiEheid van opvatting spontaan in dezelfde geest beantwoorden,
Kaar bedillerigheid en starheid even spontaan afwijzen. Zo is
do mentaliteit en het zou niet wijs zijn, daarmee geen rekening-
te houden. In het Indonesische perlement zal da Indonesische de-
legatie straks de op de conferentie behaaldo resultaten moeten
voorleggen en bespreken, On dan zal zowel de inhoud als da vorm
do aandacht hebben. De Indonesische delegatie zal wellicht niet
terugkeren nat een oplossing, waarvan de Inhoud >un landgenoten
ten volle zal bevredigen. Gin don xxf a&l hot van grote betekenis
zijn als uit de vorm blijkt, dot het verdrag is opgesteld in wer-
l:ulijk "verdraagzame" geest en vanuit een ruin begrip.
Maartse is nodig, dat nen van Nederlandse zijde de argunentatie
•ilet in de aerste plaats zoekt in de richting van een minutieus
uitrtfelen van juridische standpunten, maar dat men veeleer
toont, begrip te hebben yopr de wijde strekking van het vraag-
stuk, zljyn inbedding in het geheel van de Aziatische ontwiace-
linp; &nJiijn üateKënls voor net Indonesische volK,

Plat verschil in saiienstellinK van de beide delegaties.
dan tweede bron van moeilijkheden en stagnatie is gelegen in de
omstandigheid, dat de Nederlandse delegatie is samengesteld uit
ambtenaren en do Indonesische uit belangrijke vertegenwoordigers
vc.a alle regeringspartijen in het Indonosische parlement.
v/e Nederlandse delegatie handelt uitsluitend op instructies, ke;i
.eeilijk net zelfstandige neningen koeien. Zij is in geen enkel
•;:zicht een weerspiegeling van de Nederlandse politieke struc-
tuur en noet uit dien hoofde wel geneigd zijn tot oen zeker f or-
:.alisn.e en weinig eigen initiatief. Zij heoft in haar besprekin-
gen niet de zekerheid van ruggesteun of weerklank in parlemeii
on regering.
Geheel anders staat de Indonenische delegatie er voor. Zij is .. i
al doze opzichten het tegendeel van de Nederlandse. Zij kan zel.'k
in bepaalde gevallen net nieuwe concepties naar voren, konen, di .
afwijken van de gangbare publieke opinie in Indonesië, al zal t.".,:
in zo'n geval wel een koerier afvaardigen voor ruggespraak.
Zij is er natuurlijk van overtuigd, dat de souvereiniteit over
",'est-Irian aan Indonesië behoort toe te vallen en cKt haar zak.—
lijke er, gevoelsargunenten sterker zî n dan de Nederlandse.
i. aar dit belet haar niet OE herhaalde nalen door tegemoetkomingen
h-ar goede wil te tonen ot: tot een redelijke oplossing te gereken
Hot v.-as de Indonesische delegatie die voorstelde, da kwestie var.
de souvoreiniteit over Irian voorlopig te laten rusten, omdat zo
vooralsnog niot als bruikbare toasis voor de onderhandelingen
l lijkt te kuuner. galden.
Ook stande zo or in toe, vo^r de behandeling van het vraagstuic
een tijdschoca op ta stellen, dat het mogelijk zal maken een
beslissing te naaen na da verkiezingen, onder voorbehoud, dat i: -
Tussen ae Besprekingen voortgang zoudan hebben. Zij deod dit v't
>̂egrip vô /r do specifiek-Nederl&ndse noeilijkheden in dece per'
da voor da verkiezingen.
Ze stelde voor, het vraagstuk niet allereerst vnn de juridische
zijde te benaderen, naar van de practischa kant, omdat deze ncor
uitzicht belooft op vruchtbare resultaten, althans vruchtbare
onderhandelingen.
Zo deod tenslotte het uiterst belangrijke en practischa voorst.-ü
C^t Nieuw-Guinea gesteld zou worden onder de gezanenlijke ver v :_
woordelijkheid van Indonesië' en Nederland, waarbij d«
litvoering nader bezien zou worden.



Da Indonesische delegatie deed deze voorstellen, hoewel het du3 •
moei; zijn, dat OOK voor naar de principiële aspeciën va .

QtQKenis z!:Tn en zeker in nat maonesiscne prao grootsta botokenis zlnn en zeker in ne-p iaaoneBigci
ment on Tïë indonosiecno'̂ evolkinp z\vaar zullen wesent
Zij kon dit doen uit heefde van hoer positie, uit hoefde van
haar sauenstolling. On dezelfde reden kon de Nederlandse dele-
gatie dit alles niet doen en niste zij zalfs de achtergrond 01
05 overtuigde wijze op deze voorstellen in te gsan of ze met

concepties te be&ntwoorden.
Bij de samenvatting van do resultaten der Nieuw-Guinea Confere:.-
tie op de sluitingsdag, 2? Decanber 1950, werd het Nederlandse
standpunt door den voorzitter der Nederlandse delegatie, Mr J.
H. van Maarseveon, vertolkt. Onder teer werd toen gezegd dat d •»
Nederlandse delegatie in aen eerste Oral Note, aan de Indones:'. -
sche delegatie gericht, uiteenzette wi>aron Nederland de aanspra-
ken welke Indonesië op Nederlands Niouw-Guinea doet gelden, niet
kan erkennen. Verder werden toen twee voorstellen, van Nederl . -
se zijde gedaan Gedurende do onderhandelingen nader vermeld:
Ie de instelling van een genongde Nieuw-Guinoa Raad, die toe-
zicht zou houden op het door Nederland over Mouw-Guinea uit ;o
oofonen bestuur, zolang de authochtone bevolking nog niet ov • "
zijn staatkundige status zou kunnen beslissen; 23 het opdr&p.' i
van de souvereiniteit aan de Nederlands- Indonesische Unie on'1 TT
handhaving van het Nederlands bostuur.
Baide voorstellen werden door do Indonesische dole^&tie af ge' .--
zen.
In de derde plaste stelde de Nederlandse regering voer de onc -
handolingen zo spoedig n.cgelijk oadar de bijstand van de U,N.^,
voort to aetten. De Indonoaische delŝ tie varklaarde niet be-
voegd te zijn zich over dit voorstel uit ta spreken.
De Indonesische delagetie besloot de formulering van haar st&..,d-
punt op dezelfde dag î ot de varklurine dat; I dj Republiek Ind -
nesia haar aanspraak op ".'est-Irian blijft handhaven, namelijk
dat dit gebied deel uitr.aakt van het grondgebied van Indonesio.
II dut de status quo over V/oot-Iri&n, die volgsnp do Ronde Tf ' '•
Conferentie slechts net tcostei-:̂ ini; van Indenesv-s r j\i voortdv
vanaf deze dag wordt vo-rtgazat, evenwel zjndei ;•> . ibedoelde
stemming van de Republiek Indonssia.
Het bovenstaande in aanr-erkinp; .̂ enor en, l heof t da verklaring
de huidige delegatie, dat de Indonesische regering net haar
stel instetit on de vraag over do uitoefening d>3_' 3 r-̂ vereinit .
over West Nieuw-Guinea voorlopig terzijde te l L. t n a in de
ste plaats te spreken over de uitvoering van de tav ., die te
aanzien van dat gebied to de en valt, getoond oon b langrijke
gedaan te hebben ter ondervanging van de bij da Kaderlandse r,. -•
ring bestaande bezwaren tegen de hervatting van de onderhandelin-
gen op de vroeger docr de Republiek aangegeven basis.
De Nederlandse regering zal thtns aan de onderhandelingen vo«-i't-
gang moeten gsven en niet Dogen volstaan eet een verklaring dit
het geschil over Nieuŵ Guinee vooralsnog niet voor verdere behan-
deling in aanmerking kan konen.
Verschil in toe.n.8&QrirLg van het vraagstuk en, verschil in aaiaanst A-
l ing van de delegaties, dit zijn de twee bronnen van moeilijkhe-
den, stagnatie en teleurstelling.
Ben appel aan het Nederlandse volk.
De Indonesische delegatie staat, aan het eind van langdurige er
vruchteloze besprekingen, op het punt oc t „-rug te keren.
Zonder resultaat.
Ben van de voorneansta oorzaken daarvan is, dat nen van Neder-
landse zijde, zo kort voor de verkiezingen, niet de verantwoor-
delijkheid durft te aanvaarden voor het nenen v&n een beslissing.
Zalf a niet voor het werken ngér een beslissing.
Onder desa oastandighaden is het van het grootste belang, dat
het Nederlandse volk, het kiezerscorps, waarachter een zioh bij
de onderhandelingen verschuilt j ,zioh terdege bewust wordt van
d« gerolg«n va» aen. datinifiave mislukking.



Dat het zich bewust wordt van de grote bolangen, dj,e op hot
spel staan; ideële, n&ar ook zeor duidalijk uaterielo belan
gen, vooral voor Nederland.
V. en denke slechts aan; de schaapvaart- en lucfrcvaartli
zowel tussen Nederland en Indonesië als In Zuidoost-A1/ ie
Indonesië zelf t
aan de cultuuronderneningen en de ondernemingen t&r
tatie van grondstoffen;
aan de leveranties door, de Nederlandse industrie en scheaps-
bouw; ..
aan de handel in tropische en industriële producten nacr en itr*-
uit het buitenland; A
aan de 1800 experts die :voor de Indor-asischo overheid door
het Hoge Cconissariaat van do Republiek Indonesië te Den
Haag worden aangeworven;
aan de vele eqploye's die door het Indonesische particuliere
bedrijfsleven worden aangetrokken;
aan de Banenwerking die bestaat bij bat opbouwen van het mi-
litaire en politionele apparaat ter bevordering van orde en
veiligheid;
aan de botalingsunie in welks kader da Indonesische vorderin-
gen en verplichtingen net andere Suropese Iand3n worden afge-
wikkeld;
aan de culturele activiteit van zending en t.lssie, middelbaar
en hoger onderwijs evenals vele takken van wetenschap;
aan de Indonesische studenten en specialisten die in groter
getale dan ooit het geval was studeran aan Nederlandse weten-
schappelijke- en onderwijsinstellingen.
-.Tij willen duidelijk naken en nogmaals tiet ernst herhalen,
dat het uitblijven van een redelijke oplossing de betrekkin-
gen tussen Nederland en Indonesië ïn hoga nate zullen schaden.
Sn daamea ook de Nederlandse belangen in Indonesië* Het zal
de Indonesische rapporteurs niet cogelijk zijn, hot Indonesi-
sche VQJl-k te doen geloven, dat Nederland prijs stelt op die
gööSè betrekkingen waarnaar Indonesië verlangt.
Br zal teleurstelling zijn aan de overzijde, diepe taleurs'
ling, en wrok, Mon neet ernstig vrezen voor do terugslag h.'
van ten aanzien van de Nederlandse belangen, dia vrijwel ge
haol buiten Nieuw-Guinea liggen.
Wij doen een beroep op het Nederlandse volk, on dit goed te
beseffen. Cc te begrijpen, dat rien uit deze bittere grief na?
één conclusie kan trekken in Indonesië, nacolijk dat Neder!; i
géén goede betrekkingen wenst.
Nog is de Indonesische delegatie op onze bodeu. Nog is het m-
gelijk, dat de onderhandelingen tanninste niet volledig afgr
broken worden.
Maar dan noet er ook, zi.1 hot te elfder -ara, nog eon wee ge-
vonaen woraen*
uan noot iaën aan de Nederlandse kent zijn wantrouwen laten v
ren en aanvaarden, dat de Indonesiërs ons wsrkolijk als vrio: .-
den welkoc willen heten. Dat zij daartoe in staat gesteld i>l~
len worden door een positief galuid. Zij waoht'm daarop au /v
zijn bereid, het eerste syr-ptooc van een ge-jvijzigda houdin
net vreugde te begroeten.
Waaroc wil een van onze kant niet zien, dat beide landen ej1'
nodig hebben? Dat het in de rede ligt en in de ontwikkeling
de wereld, dat twee landen de cocplenentairo functie vervul
die de omstandigheden ncgelijk naken en die rijke vrachten
loeft?
flaaron kan nen niet zien, dat het streven naar een redelij1.
oplossing van het Nieuw»-Guinea-probleen veel belangrijker _
dan de uitslag van de aanstaande verkiezingen? V-'aaron wil r .
niet zien, dat van die oplossing inderdaad de r: o gelijkheid
onmogelijkheid tot vriendschappelijke of zelfs r_sar tot z&~-<-
lijke sanenwerking afhangt?
Als onze onderhandelaars niet uogen spreken, laat an het
derlaadse voJLk spreken en zeggen, dat het 3«n ^' > verhou
net Indonesië wenst. Sn laat het zeggen, dâ j -iit * door v
dan getoond noet worden.

,
L



6

Het ninimiB iresrtoe wij de Nederlandse regering verplicht
achten i», dat zij thans op de basis van het voorstel van
ge«ar.enli3ke verantwoordelijkheid de onderhandelingen voort-
zet en dat eet een delegatie in een samenstelling die teer
den tot dusver de politieke saaenstelling van Nederland weer-
spiegelt.

Het Bostuur van de veroniging Nederland-Indonesië:
A.P.J.van der Burg
J.P,H,A.de la Court
Mr.J.H.van Wijk
J.W.S.Riemens
M.Stevens
E.Coster
B.Go'bee
J.J.Maatmen
B.Koarsalman x
A.G.v.d.Spek T
N. Wijnen ^

O/

^

*s

^
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GEHEIM RAPPORT

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat de, vereniging
"Ïïederland-Indonesië" voornemens ie om onder de titel "Nog-
maals Irian" een manifest te publiceren, waarin zij haar
opvattingen met betrekking tot een voor beide partijen aan-
vaardbare oplossing van de kwestie ïlieuw-Guinea heeft neer-
gelegd.

Dit manifest - waarvan een foto-copie hierbij ia ge-
voegd - ia opgesteld door de bestuursleden van de vereniging
"Hederland-Indonesië": J.F.H.A. de la COURT en Mr J.H.van WIJK
in samenwerking met E.GOBEE. Door bemiddeling van een ander
bestuurslid, J.W.E.RIEMENS, die goede betrekkingen onder-
houdt met het Indonesische Hoge Commissariaat, is het ter
fine van advies voorgelegd aan leden van dit Hoge Commissa-
riaat en aan leden van de Indonesische delegatie, waarna de
uiteindelijke tekst werd vastgesteld op een bestuursvergade-
ring van meergenoemde vereniging, welke op 27 .Februari j.l.
heeft plaats gehad.

De bedoeling zou zijn om het manifest in zo groot
mogelijke oplaag te verzenden, o.a. aan sympathiserende!*
met de zgn. "Derde Weg "-beweging, te plaatsen in "De ^Icim"
en in het orgaan van de Socialistische Unie.

0-4-1952.



Vereniging NSDaRLAKD-INDCWESlS
MSTKDAM-Z.
RaphaelBtr. 8 III
tal: 9*597
Postgiro 321221

L.S.

Het Hoofdbestuur van de Vereniging Nederland-Indonesiö
opnlauw verontrust over de uitzichtloze situatie waarin
de verhouding tussen Nederland en Indonesië dreigt te
tlijvan atekan. heaft do vrijheid genomen bijgesloten
verklaring op te stellen, ^
Vij verzoeken U daarvan kennis te naaan an indien U het
met de daarin neergelegde gedachtonjjang eans bout, deze
net Uw handtakening te bekrachtigen.
Daar het zaak is tan spoedigste tot publicatie van dit
stuk over ta gaan, verzoeken wij U ons to berichtan voor
Dinsdag 4 Maart 10 uur a.s., eoaat dus uiterlijk Maandag
3 Maart Uw eventuele inatenraing noet worden verzonden.
In de hoop dat opnieuw velen zullen tonen dat de ver-
houding tfederland-Indonesië hen ernstig ter harte gaat,
tskenan, wij

met da meeste. Hoogachting,

j
1

Ver. N3DEELAND-INDONESIË:

A,P»J.v.d.Burg (Voorzitter)
J.V.f.3.RiöLieas (Secretaris)

Ondergetekende,
Na&c;
Functie: • >« • É .«•
Adres: .,
is tareid de verklaring van het Hoofdbestuur van de Ver.
Nederland-Indonesië "Hogaaals Irian" nede te ondartekenen,
Ht-ndtekening;

P,S. Ik beveel U aan ock de volgande personen nat deze
verklaring to benaderen:



N O G M A A ~L> S .1 R I A N (i/ast Nieuw-Guinee)

Op 21 December 1950 gaf de Vereniging Nederland-1".-lonssië een
verklaring in het licht, getiteld:

"Het Standpunt van iïöderland-Indonesië inzake Irian".
Daarin werd geconstateerd, dat niet voldaan wos aan prt.2 vur
de Akte van overdracht der Souvoreiniteit, welk artikal bepat"
dat vóór 27 Decomber 1950 door E.iddel van onderhandelingen b .-
slist ao et zijn over de politieke status van Nieuw-Suinea.
Onze conclusie, gebaseerd op t&l ven argur.enten was»
"De hereniging Nederland-Indonesi'e moet(<veststellen, dat de t
trekkingen tussen Nederland on Indonesië door deae s»ng van z
kon in zo<sr ernstig gevaar vorkeron".
Op dit ogenblik, vijftien maanden na onzo öersto verklaring,
voolan wij ons genoopt, te wijzen op het fait, dat de ondernr
delingen, welke thans opnieuw gavoerd worden over hetzelfde
vr&igatuk, wederon in een inpassa zijn geraakt.
'.'ij verklaren thans opnieuw met de grootste ernst:
dat een redelijke oplossing van het vraagstuk Niauw-Guinee -L
i\i3sohouwd worden sTs aan nootjfcaKolljRa voorwssraa voor fle oli
wlkkalinK van góadT'tijtrekkingcn tuisen HedarlanH en Indone .
Hot ligt op de weg v&n onze Voreniging, tot hot verkrijgen •
aan redelijke oplossing van dit probloam bij ta dragen dooi
analyse te geven van de n-oallijkheden, welke op c"it ogenb?.i
klaarblijkelijk esn goede voortgang balanceren on d-,eruit ei
aanbevelingen af te leidan welke, naar wij hopon n̂ vertrouw
aen aanvaardbare oplossing naderbij kunnen treagen.
'7ij willen uiteenzetten, naar, naar onze overtuiging an OP
grond van waarneming der feiten, da bronnen liggan vin de tf
ganstellingen, die het b^raikon van 33n~röa"elij?:e oplossing c.
korte termijn op dit ogenblik verhinderen.
V.'ij aian do moeilijkheden voortkomen uit twee oorzaken.
De aarste is van algemene aard en betreft een ï-ünTal uitgan^s-
punten, dia het karakter bep&lan van de wijze, waarop de b&id^
dslagatios het vraagstuk benaderen.
De tweede is van bijzcadera, aaer technische aard au betref-
het verschil in samanstalling tussen de boide dolc; atles en -\, welke daaruit voortvlooien.

ir i.s daardoor een duidalijk verschil in benadering en er i "
aan duidalijk varschil in de status der dologutiea.
Het verschil in benaderinp: ven het vraags-uk.
Det beide partijen de wens, hebben, de ontwikt.•!-; .- /an goede .
batrakklngen tussen Nederland an Indonesië nc •„••• reven, •!:'
gaen twijfel. Bchter meent nen van Nederlands' i' i totó rt
ta hebben on ta menen, dat daartoa dcor Indon !•*..' .Jet stev.d
de juiste weg bawandeld wordt. Deze mening steunt v< or één b
langrijk deel op berichtan, welke do^r de pers verspraiC w.ir
De pers ochter heeft ovoral ter wereld de ovarig&ns begr*jp.
ke neiging om de gangbare zegswijze; "g-jen tijding, goade J'
ding" qp ta vatten als: "goed nieuws is gaen nieuws1'. Hot K -
der goede nieuws geeft zij.daardoor aen veel te zwaar &ccan.
Zij bericht b.v. Uitvoerig over het vertrek van vele Neder":
ders uit Indonesië, su.ar besteedt weinig aandacht aan hjt l't:
dat vliegtuigen en schepen naar Indonesië maanden v&n vs vor
Volgeboekt zijn. Sn dat ook nu nog, zelfs aon zeer belangrij.-
cinisteries als die van Financien en Buitenlandse Zaken te
Djakartfa Nederlanders als bijzonder gewaardeerde werlicracK '31*
in hi«t;e functies dienan. '7aar lezan wij, dat de Irdonesl-i ie
comnissie voor da aanwerving van buitenlandse werkkrachten het
hocfdterrein van h&ar activiteit in Nederland hoeft? Breeduit •
getogen wordt de schade, die aan cultuuronderner.ing sn wordt
toegebracht, naar veel ninder let men op de grote winsten, die
nog steeds door Nederlandse ondernemers in Indou3sië worden ge-
naakt. Man is geschokt door de vanzelfsprekende oaatre^el, dio
de Nederlandse taal uit het nationale Indonesische oadorw'.'s
verbande» Maar weet men ock, dat desondanks de belangstelling
ondor studerenden voor de Naderlendae taal, wetenschap en cu'-



tuur in het slcotieon tooncomt? '.v5l vonsaldt de krant, dat; ar
wovjr oon Nederlander is vermoord, niet vermeldt ze, hoeveel
Irdonosiërs dat lot deelden, noch welktj doeltraffende maatre-
gelen do overheid hiertegen noent.
Oo Indonesiërs hebben geen reden oa te ontkennen, dat er uitin-
gen zijn en gewoest zijn vaa anti-Nederlandse gezindheid en zij
zijn in staat, daarvoor verschillende motieven aan te êve:i, diü
0 k do^r Nederlanders zeor wal begropen kunnen worden."Maar ook
zoggen zij - en zij baseren zich op feiten - dat desondanks hè:
nog steeds Nederlanders zijn, die van elle buitenlanders in In-
donesië do baste kansen hebben. Zij zoeken buitenlandse hulp, •
ocdet ze die nodig hebben en zo zouden die het liefst uit Ne-
derland ontvangen. Zij hebben een open oog ook^voor de wijze,
wuarop Nederland als industrieland en Indonesië als agrarisch
laad elkaar kunnen aanvullen.
Van Indonesische zijde verlangt nen inderdaad naar eoede en
bl'i'jvende samenwerking ̂ et, Nederland...
De diaper e kennis die de Indonesiërs van de feitelijke toest;.".
den hebben, geeft hun esn vertrouwen, dat zij in de Nederlan-
ders te zeer missen,
ïn dat toch behoort de grondslag *e zijn als men tot overtien-
3to r.ing wil komen.
Verschil in benadering is er ook ten aanzien van het vraagstuk
zélf. Van Nederlandse zijde schijnt Een coeilijk te begrijpen
dat het goi.is v,n Nieuw-Guinea de Indonesiërs werkelijk ala
een angel in het vlees steekt, Mon ho.ort hier verkondigen, dat
de kwestie Nieuw-Guinea in Indonesië wordt opgeblazen maar niet
1 eantwoordt aan één werkelijk bestaand algenesn verlangen.
Dit is een misvatting.
In do kringen van hen, die voor de bevrijding von hun land van
vreanda overheersing streden en daarin deelden, is h&c blijven
bestaan van dat koloniale bestnur̂ in een aangrenzend gebied,
dat zij rechtens als aan Indonesië toekoniende teschouwen, DIOO:
lijk te verdragen.
Van Indonesische zijde is c.en vaarlijk overtuigd, dat het hsi.r
Ëaven van de bestaande toestand Roen redeljljJso oplosslnp la e..
det deze toch gevonden moet''wöJ-Jan. willen "da cotreigtiBgen tu;..
sen beide landen zich gunstig ontwikkelen.
Het koet de Indonesiërs onbegrijpelijk voor, dat Nederland,
strevende naer oon goede en blijvende samenwerking mat Indono •
siö, deze tezelfdertijd verhindert door inzake Irian een zeor
starre houding aan te nsnun. Slechts «nkela d^gen geleden no/
verklaarde de Nederlandse Ministar-president zich voor de hai -
haying van de status quo op Niauw-Guineï, en bemoeilijkte daar
cee 3en gunstig verloop der onderhandelingen in hoge mate.
Hot is duidelijk, dat de Kinister-president bij zijn verklar
niet steunde op een algemene opvatting van het Nederlandse v>.
"ï̂ nt dit staat zeer lauw on grotendeels zalfs onverschillig i
deza zaak, Sven duidelijk is, lot de cinister zich aldus uiv--
liet ocdat een andere opvatting geen genade zou vinden bij do
rechterzijde in het Nederlandse parlement on oadet de verkie-
zingen in het verschiet liggen. Bij de onderhandelingen wor:'-.t
de houding van Nederlandse zijde tot grote hoogte bepaald d'vo.-
interne politieke tegonstollingon tussen de partijen.
Sen geheel andere benadering van het vraagstuk kan de Indone-
sische eijde zich veroorloven. Bij h^ar imnors zijn alle pol -
tieke partijen in deze kwestie in do hoofdzaken veel aeer eer :-
gezind. Zij wensen alle een vervanging van. het Unie-Statuut
door een roeks van verdragen op internationale grondslag ïn K, .
tndere regeling voor Irisn dan de stotus quo,
'Vat de Indonesische delegatie bij de onderhandelingen waarnoj t
echter ŵ iig waardeert, is dat nen van Nederlandse zi.lda een
zeor ryoot en verstrekkend b̂ Ianp;7~TOarbij niet rJl"leea_ll'ëgëï-l- i
ind mesie en Nieuw-Guinoa„zelf. maar ook"Qe'haTë~politieke'
steiiatle in. Zuidooat-Azie en fcuropa in do wereld betrokken z
söflterstelt bil vraagatukTcan van interne ̂irTi'-iFöTrbfêtk.



Tonsl itte wordt een vorschil in benadering van het vraagstuk
i..ada veroorzaakt door oon verschil tusson de Noderlandso en da
Indonesische mentaliteit. it
i-vt is nog steeds zo. dat Indonesiërs, OOK parlementariërs, ul-
'jorr.ate ontvankelijk zijn vo^-r aen soepele houding en voor luin-
"loid van opvatting en voor de waarde van een broed gebuar, <iat
d---zo soepelheid on ruinhoid demonstreert. Zij hebben ean af; e er-
van enghartig, bodillerig formalisme. Zij zullen soepelheid ea
ruirheid van opvatting spontaan in dezelfde geest beantwoorden,
maar bedillerighaid en starheid even spontaan afwijzen. Zo is
do r-vjntaliteit en het zou niet wijs zijn, daarmee gaen r̂ keninc

« te houden. In hot Indonesische parlement zal da Indonesische da-
lagatie straks de op de conferentie beliaoldo resultaten moeten
voorleggen en bespraken, fin dan zal zowel de inhoud als da vort.
do awdacht hebben. De Indonesische delegetia zal wellicht nie+r
terugkeren nat een oplossing, waarvan de inhoud >un landgenoten
ten volle zal bevredigen, fin dan EET &••-! hst van grote betekenis
zijn als uit de vort: blijkt, dot het vordrag is opgesteld in werr-
'tolijk "verdraagzame" geest en vanuit aan ruin begrip.

k jaartoe is nodig, dat oen van Nederlandse zijde de argumentatie
•liet in de eerste plaats zoekt in de richting van een minutieus
uitrffolen van juridische- standpunten, moer dat een veeleer
toont, begrip t a hebbon voor de vd.jde strekking van het vrase-
stuk. zi.ln iiibed'Sing in het paneel van de Aai&tl3Che ontv/iake-
TÏng en zi.̂ n beteKenis voor het Indonesische volk.

Hat verschil in sai.enst.ellinf: van de beide delegaties.
Ssn twjode bron van moeilijkheden en stagnatie is gelegen in de
omstandigheid, dat de Nederlandse delegatie is saiaengastald uit
anbtenaren en de Indonesische uit belangrijke vertegenwoordigers
v:a. alle regeringspartij au in het Indonesische parlement.
"ia Nederlandse delegatie handelt uitsluitend op instructies, ke-
...eilijk net zelfstandige meningen komen. Zij is ir. geen enkel
r.zicht een weerspiegeling van de Hedcrlsndso politieke struc--
•cuur en Loet uit dien hoofde wel geneigd zijn tct een zeker f.-.•:?-
:.alisr..e en weinig eigon initiatief. Zij haoft in haar beeprekj.;,-
can niet de zekarheid v&n ruggesteun of weerklank in parlemeii
c>n reeering.
Gahesl anders staat de Indonenische delegatie er voor. Zij is i
al doza opzichten het tegendeel van da Naderlandse. Zij kan ze] 'L
ir. bepaalde gevallen met nieuwe concepties naar voren konen, di .
afwijken van- de gangbare publieke opinie in Indonesië, al zal •<._..'
i:i zo'n geval wel aen koorier afvt.irdi^en voor ruggespraak.
'Zij. is or natuurlijk van overtuigd, dat de souvareiniteit over
'Vest-Irian aan Indcnasiö behoort toe te vallen on flit haar zak--
lijke er. gevoelaargunentoa sterl-ar zi}n dan de Nederlandse.
.. a&r dit tal at ti^ax niot or. herhaalde malen do^r tegamoetkomiafcja.
h r. ar goede v.ll te tonen or. tot een radelijlce oplossing te geraka •
Hat vss do Indonesische delegatie die vóorstelda, da kwestie ven
fla s^uvorainiteit over Irian voorlopig te laten rusten, ondat zj
vo:rslsnog niet als bruikbare basis vo;.r de onderhandelingen
1 lijkt te kuaner. galden.
Ook stolde zo or in toe, vo^r de behandeling van het vraagstu.;:
aan tijdschema op. ta stellen, dat het mogelijk z-sl maken een
baslissinR ta naaen na da verkiezingen, onder voorbehoud, dat i. -
tussen de besprekingen voortEèng zoudan hebben. Zij daod dit v'i-
begrip vo^r da specifiek-Nedarlündse moeilijkheden in 3.aze per'
da v66r da verkiezingen,
Za stolde voor, het vraagstuk niet allereerst van do juridisch,
zijdo te banadoror., r.aar vtn de practische kant, omdat deze m...T
uitzicht belooft op vruchtbare resultaten, althans vruchtbara
•adürhandelixlgen.
, o, dood tenslotte het uiterst belcngrijko en practischa voorst.--';

•" it Kiauw-Guinea gesteld aou worden onder de gazar.onlijke ver • ;••
\'.-.--rdelijklieid van Indonesië en Nederland, Barbij A™ techniS'
xitvoering nader bezien zou wordan.



C 3 Indonesische delegatie deod deze voorstellen, hoewel het duj-
cloli'-ik diei; zi.in. dat .x k_yo^r haar d.a"princlpioia aspecten ve .
3j PTC :tsto l: otoicenis zinjL̂ j-LL̂ ŝjL̂ -l̂ Ŝ Q̂gjIlÏQSiscna pt»rle-
aont oiV'So indl/nosIFclvT bevolkingT, zwaar zullen v/esen.
"ij k,n dit doo;i uit Ki.fde vbn hritr positis, uit huifde van
hü?.r sa^anstolling. (X. dezelfde roden kon de NederlanCae delo-
-atio dit allos niet doeu eu -.iste zij zelfs da achterjrond 01
p̂ ,-vortuigde \vijze óp deze voorstellen in te gean of ze met
oii-on ccncopties te bOE-nttfoorden.
Eij ds samenvatting van de resultaten der Nleuw-Guinea Conferc; -
ti3 op de sluitingsdag, 27 December 1950, v.'erd het Nederlandsc-
standpunt door don vocrzitter der Nederlandse delegatie, Mr J.
H.van Msarsevoen, vertolkt. Onder n.eer werd toon gezegd dat d >
Nederlandse delegatie in een eerste Oral Moto, aan da Indones:'. •
scha dolegati^ gericht, uiteenzette wüaron Nederland de aanspr..
ken welke Indcnssië op Kadorlauds Nieuw-Guinaa doet gelden, nrl-ri
Iran erkonnen. Vsrder werden toon twee voorstellen, van Nederl
se zijde gedaan gedurende de onderhandelingen nader vensiold:
Ie de installine v-an een gor.ongde Nieuw-Guinoa Reid, die toe-
zicht zou h^udon op het door Nederland over !Tiou-,?-Guinea.uit- :_•
oafonen "bestuur, zolang da authochtone bevolking nog niet ov '
zijn staatkundige status zou kunnen beslissen; £3 liet opdr&r^ i ,
•van de s.-uvereinitüit e.ar. de Nederlands-Indonesische Unie on ' TI
handhaving van het Nederlands bestuur.
B-aide voorstellen werden docr de Indonesische dolep;ttie afge^ .
zen.
In de derde plaats stelde de Nederlandse regering voer de onc
handelingen zó spcodlg .-.cgeiijk onder de bijstand van de U.N.
voort te zetten. De Indur.oai.gohe del5fcjitiü verklaarde niet be-
voegd te zijn zich over dit vo.rstel uit te spreken.

. pe' Indonesische delegatie besloot de fornuleriiir; van haar st& .i1.-
punt' op dezelfde dag .i.vjt de verklaring dat: I dj Republiek Ina -
nesia haar aanspraak op ".'est-Irian blijft hendlitven, nanelijk
det dit getied deel uite.&&kt van het grondgebied van Indonesis.
II d^t do status quo over ".Voct-Irir,ntdio volganp do Ronde Tl'
Conferentie slechts eet tvOsteL::.!̂  van Inarnesv'; '. û. voortd.
vanaf deze dag wordt voortgezet, oven-.;el z mdc.,. .• > ibedoelde
sterking van de Republiek Indonasia.
Het bovenstaande in aani,erKini~ .Donoren, • hoef t do verklaring
de huidige delegatie, dat da Indcndeisohe r :Ber;ne; riat haar
stel instelt on de vraag over do- uito^f eni.ig d-jj- 3-nvereinit
over iQst Nieuw-Guinea voorlopig terzijde te l i. t) i a in ne
ste plaats te spreken over de uitvoering van 'lo -ja--, , die te
aanzien van dat gebied te d^en valt, getroond • oon L -langrijke
gedaan te hebben ter ondervanging van de bij de loderlandBe r . • •
ring bestaande bezwaren tegen de hervatting van de onderhandelt' •
gen op de vroeger docr de Republiek aangegeven basis.
De Nederlandse regering zal thtns aan de onderhandelingen vô .:.t-.
gang nceten geven en niet neger, volstaan eet een verklaring dot
het geschil over Nieuw-Guines vooralsnog niet voer verdere behan-
deling in aancerking kan kor.en.
Verschil in benadering van het vraagstuk en verschil in satier.">t .1
ling van de deleg&tias, dit zijn de twee bronnen van moeilijk'.o-
dan, stagnatie en teleurstelling,
gen_ appel san het Nederlandse volk.
De Indonesische delegatie staat, aan het eind van langdurige e:
vruchteloze besprekingen, op het punt oc tjrug te keren.
Zonder resultaat.
Ben van de vocrnaecste oorzaken daarvan is, dat t.en van Neder-
landse zijde, zo kort voor de verkiezingen, niet de verantwoor-
delijkheid durft te eanvaaxden voor het nemen ven een beslissing.
Zelfs niet voor het v/erken nISr een beslissing.
Ouder deze ocataudighodan Is het ven het grootste belang, öat
het Nederlandse volk, hot klezerscorpa, waarachter ten zier bij
de onderhandelingen verschuilt,.zich terdege bewust wordt van
de gevolgen van een definitieve
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het zich bewust wordt van de grote bolongan, dia crc hot
staan; ideële, t&ar ook zeer duidelijk -atoriele b el ar.

üon, vocral voor Nederland.
V. en danke slechts aen: da schaapvaart- an luch-cvaartlijpsn
zowel tugsen Nederland er. Indonesië als in Zuidoost-V i& e-i
Indonesië' zelf;
aan de cultuuronderaeKingen on da ondernanir.gen tc-r eî l oj>
tatie van grondstoffen;
p.an da leveranties door da Nederlandse industrie en scheep s -
t ;uw ;
aan do handel in tropische en industriële producten nar.r en
uit het buitenland;
aan da 1800 experts die voor de Indoi-ssischo overheid daor
het Hoge Commissariaat van da Republiek I.idonaaia te Den
Haag worden aangeworven.;
aan da vele acployé's üie door hot Indonesische particuliere
bedrijf sleven worden e&ngotrukkon;
aan da sanenwerking die bestaat bij het opbouwen v&n het mi-
litaire en politionele apparaat ter bevordering van orfle; en
veiligheid;
aan de botalingsunie in welks kader GS Indonesische vordcrin*
gen en verplichtingen net andere Surcpesa-̂ 'a'ndan. vnrdon afge-
wikkeld; ' .
aan de culturele activiteit van zending en t-issiö, pidcïl-baar
en hoger onderwijs evenels vele takken van wetenschap;
aan de Indonesische studenten en specialisten die in gr -.ter
getale dan ocit het geval was studersn aan Nederlandse .vatan-
scheppalijka- an onderwijsinstellingen.
Tij willen duidelijk iue.ken en aognaals uet ernst herhalen,
dat hst uitblijven van een redelijke oplossing de tetrekfein-
gen tussen Nederland en Indonesië in hogs .-ata zullea schaden.
3n daamea ook. de Nederlandse belangen in Indcr.oslë. He-t zal
de Indonesische rapporteurs niat degelijk zijr, l" :t Indonesi-
sche volk te doen geloven, dat Nederland prijs sto-lt op die
goode betrekkingen waarnaar Indonesië v'&rlangt.
Br zal teleurstelling zijn aen de overzijde, diepe t^leurs-
ling, on wrok. Mon neet ernstig vrezen voer dt terugslag h.
van ten aanzien van de Nederlandse belangen, dia vrijwel g<.
heol buiten Hieuv7-Guinea liggen.
Wij doen een beroep op het Nederlandse vclk, on dit goed te
beseffen, et te begrijpen, dat nen uit deze bittere grief ca-- .
één- conclusie kan trekken in Indonesië', nacolijh dat Nederl; i
géén goede betrekkingen wenst.
Hog is de Indonesische delê 'tie op .irize bode-_. NOK is het E. •

felijk, dat de onderhandelingen tancinsto niet viliadig afgfroken worden.
Maar dan r-oet er ook. zi;j hot te elfder -OTB. HOK e^n weg ge-
yonden woraen.
uan noet man aan de Nederlandss kent zijn ̂ ïantrcuwen latar. v
ron en aanvaarden, dat de Indonesiërs one workülijk als vrio .-
den welkoi. willen heten. Dat zij daartoo in staat gesteld i '.-
lan worden door een positief galuid. Zij waoht'm a.'.arop au / :
zijn bereid, het eerste syi_ptOön. van een ge-sijzigdü houdin
net vreugde to begroeten.
Waaroc wil een van onze kant niot zien, dat beide landen el '"
nodig hebban? Dat het in de rede ligt en in de ortwikkelinj.
de wereld, dat twee landen de oocplenentairo f unctit: vervul
die de omstandigheden ccgelijk r.aken en die rijke v achten
loeft?
7/aaron kan nan niat zien, dat het stroven utar eeri redelij1
oplossing van het Nieuw-Guinea-problaet: veel belant-Tijker
d&n de uitslag van de aanstaande verkiezingen? v.aaroc wil -
niet zien, dat van die oplossing inderdaad de redelijkheid
onmogelijkheid tot vriendschappelijke of zelfs :..aer tot ZD
lijka samenwerking afhangt?
Als onze onderhandelaars niet r.ogen spreken, l^c^ an het
derlandse voJLk spraken en zegyon, dat het i.,i-. , •• i verhou
tet Indonesië' wenst, fln laat het zegcer., dav •.*'- ik door .
den getocnd toet worden.



Hat ninluun ws&rtoe wij de Nederlandse regering verplicht
achten is. dat zij thans op de tasis van het voorstel van
gezamenlijke verantwoordelijkheid da onderhandelingen voort-
zet en dat net een delegatie in een samenstelling die neer
don tot dusver de politieke saaenstelllng van Nederland weer-
spiegelt.

Hat Bostuur van de veroniging Nederland-Indonesië:
AiP.J.van dar Burg
J.FtH.A.de la Court
Mr.J.H.van Wijk
J • W. S.Riemens
a. Stevens
B.Coster
E.Gotee
J,J.Maatman
B.Eoarsalman
A.G.v.d.Spek
H.Wijnen
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vervolge op deaeraijds sciorijven van 11 liaart
Doss.^7/41 viordt medegedeeld, dat van een informant
vernoraen, dat onderstaande personen liun adliaesie

betuiAd met hu "o biJ[n/opjyj3jigenpeaid__S£liri^rven" "" ' ~ -n _ _
aónden "Irian manii'est" van "d ̂ ""Vereniging inü-
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Hierbij wordt toegezonden, een schrj jven van het
Hoofdbestuur van de Vereniging "Nederland-Indojaesië",
behelzende'een verzoek om instemming te betuigen nieTt
een te publiceren geschrift over de kwestie "Irian",

J Bedoeld geschrift gaat hierbij, (einde)
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Vereniging NïïDSRLAND-INDONESIË
MST3RDAM-Z.
Raphaelstr. 8 III
tels 94597
Postgiro 521221

L. S..

Het Hoofdbestuur van de Vereniging Nederland-Indonesië
opnieuw verontrust over de uitzichtloze situatie waarin
de verhouding tussen Nederland en Indonesië dreigt te
blijven steken, heeft de vrijheid genomen bijgesloten
verklaring op te stellen,
Wij verzoeken U daarvan kennis te nemen en indien U het
met de daarin neergelegde gedachtöngang eens bent, deze
met Uw handtekening te bekrachtigen,
Daar het zaak is ten. spoedigste tot publicatie van dit
stuk over te gaan, verdoeken wij U ons te berichten vóór
Dinsdag 4 Maart 10 uur a, s., zodat dus uiterlijk Maandag
J> Maart Uw eventuele insteniaing moet worden verzonden.
In de hoop dat opnieuw velen zullen tonen dat de ver-
houding Nederland-Indonesië hen ernstig ter harte gaat,
tekenen wij

met de meeste Hoogachting,

Ver. NSDHELAND-INDONSSlBs

A,P»<J.v,d.Burg (Voorzitter)
J.W,Hl.Riemens (Secretaris)

Ondergetekende,

Functies . ,»,. , , . . , . , . . , , . ,.,,. .. . . . . , . . . . . . . . . . ,•••••••
Adres s ; « . . » « . . , . . . . . , . . . . »4 * • * . . . . » . * « . . . . . * . . .........
is bereid de 'Vérklaring van het Hoofdbestuur van de Ver.
Nederland-Indoneslë ''Nogmaals Irian11 inede te ondertekenen,
Handtekening? , * .,, ........... . , .......... ............ ......

P, S. Ik beveel U aan ook de volgende personen mat deze
verklaring te benaderen g



N O G M A A L S I R I A N (V/est Nieuw-Guinea)

Op 21 December 1950 gaf de Vereniging Nederland-Indonesië een
'verklaring in het licht, getiteld;

"Plet Standpunt van Nederland-Indonesië inzake Irian".
Daarin werd geconstateerd, dat niet voldaan was aan art.2 van
de Akte van Overdracht der Souvereiniteit, welk artikel bepa;li
dat vóór 27 December 1950 door middel van onderhandelingen b. -
slist moet zijn over de politieke status vaii Mieuw-Guinea,
Onze conclusie, gebaseerd op tal van argumenten wass
"De Vereniging Nederland-Indonesië moetitvaststellea, dat de '"
trekkingen tussen Nederland en Indonesië door daze gang van
.ken in zeer ernstig gevaar vorkeren".
Op dit ogenblik, vijftien maanden na onze eerste verklaring,
voelen wij ons genoopt, te wijzen op het feit, dat de onderin •
delingen, welke thans opnieuw gevoerd worden over -etzelfde
vraagstuk, wederom in een impasse zijn geraakt.
Wij verklaren thans opnieuw met de grootste ernst s

eenijcedelijke oplossing van, het vraagstuk Nieuw-Guinea moet
voorwaarde voor de.

' ;us s en~ Nederland en Indonesië.Wikjtel ifig van go ede . b a tr ekkingün
Het ligt op de weg van onze Vereniging, tot het verkrijgen van
eëa' redelijke- .pplos.slng van dit. probleem bij .te dragen door een
analyse te. fev̂ n vjaïj de moeilijkho-derL, welke 'op dit ogenblik
klaarblijkelijk een goede voortgang belemmeren en daaruit enige
aanbevelingen af te leiden welke, naar wij hopen en vertrouwen-,
een aanvaardbare oplossing naderbij kunnen brengen.
'Jij willen uiteenzetten, waar, naar onze overtuiging on op
grond van waarneming der feiten, de bronnen liggen van de te-
genstellingen, die het bereiken van oen rëcTelijke oplossing op
korte termijn, op dit ogenblik verhinderen.
Wij zien de moeilijkheden voortkomen uit twee oorzaken.
De eerste is van algemene aard en betreft een aantal uitgangs-
punten, die het karakter bepalen van de wijze, waarop de beido
delegaties .hat vraagstuk benaderen.
,D:e tweede is van bijzondere, meer technische aard en betreft
het verschil in samenstelling tussen de beide delegaties en de
gevolgen, welke daaruit voortvloeien. .
3r is daardoor . een ^duidelijk verschi]. in benadering en er is
een duidelijk verschil in de 'Status der delegaties.
Plet verschjl in benadering^ van het vraagstuk.
Dat beide partijen de wens hebben, de onty/ikkeling van goede
betrekkingen tussenleder land en Indonesië na „te streven, lijdt
geen twijfel... Echt e£ meent men van Nederlandse .zijde toch reden
te hebben om te menen, dat daartoe door Indonesië niet steeds
de j.uis.te weg bewandeld: wordt. Deze mening steunt voor een be-
langrijk , deel op berichten, welke door de pers verspreid worden,
De pers echter heeft overal ter wereld de overigens begrijp£lij -
jke .ne-iging om de ..gangbare zegswijz-e; "geen: tijding, gonsde tij'-
t ding*;, op tecvatten als s .̂ goed nieuws _is' geen nieuws".. Het ifiifr-
der góéde nieuws geeft zij daardoor een veel te zwaar accent j , ',
Z-ij bericht -b.» v, uitvoerig over het vertrek van vele Nederlarc-e-
ders uit Indonesië, raaar besteedt weinig^aandacht aan het feit,
dat vliegtuigen en schepen naar Indonesië maanden van te voren
volgeboekt zijn. on dat ook nu nog, zelfs aan zeer belangrijke
ministeries als die van Financiën en Buitenlandse Zaken te
D Jakarta Nederlanders als bijzonder gewaardeerde werkkrachten
in hoge functies dienen. Waar lezen wij , dat de Indonesische
commissie voor de aanwerving van buitenlandse werkkrachten het
hoofdterrein van haar activiteit in Nederland heeft? Breeduit-
gemeten .wordt de schade, die aan cultuurondernerdLngen wordt
toegebracht, maar veel minder let men op de grote winsten, dio
nog steeds door Ned'erlandse ondernemers in Indonesië worden p -
maakt f Men is geschokt door de vanzelfsprekende maatregel, di.,
d-e Nederlandse taal uit het nationale Indonesische onderwijs
verbande. Maar weet men ook, dat desondanks de belangstelling
onder studerenden, voor d̂ . Nederlandse taal, wetenschap en cul-



tuur in het algemeen toeneemt? Wel vermeldt de krant, dat er
weer een Nederlander is vermoord, niet vermeldt ze, hoeveel
Indonesiërs dat lot deelden, zioch welke doeltreffende maatre-
gelen de overheid hiertegen neemt,
De Indonesiërs hebben geen reden om te ontkennen, dat er uit:.''--
gen zijn en geweest zijn van ent i-Nederlandse gezindheid en /;;;.;;
zijn-in staat, daarvoor verschillende motieven aan te gever,., d i i
ook door Nederlanders zeer wel begrepen kunnen worden. Maar o-A
zeggen zij - en zij baseren zich op feiten - dat desondanks o.vt
nog steeds Nederlanders zijn, die van elle buitenlanders in j";;-
donesië de beste kansen hebben, Zij zoeken buitenlandse hulp,
omdat ze die nodig hebben en ze zouden die het liefst uit Ne-
derland ontvangen. Zij hebben een open oog ook^voor de wijze,
waarop Nederland als industrieland en Indonesië als agrariscl
land elkaar kunnen aanvullen.
Van_Indonesische zijde verlangt; men î ejrd̂ ad̂  ̂ ĉ £ ëoede en
blijyëMer"̂ ^ '~
Èe diep ere" 'kennTs~~dTê de ïndone'sler s" van de feitelijke toestan-
den hebben, geeft hun een vertrouwen, dat zij in dt< Nederlaa-
ders te zeer missen».
3n dat toch behoort de grondslag te zijn als men tot overeen-
stemming wil komen.
Verschil in benadering is er ook ten aanzisn van het vraagstuk
zélf. Van Nederlandse zijde schijnt- mm moeilijk t o begrijp-ar,
dat het gemis van Nieuw-Guinea de Indonesiërs werkelijk als
een angel in het vlees steekt, Men hoort hier verkondigen, est
de kwestie Nieuw-Guinea in Indonesië wordt opgeblazen maar E!>.:.'::
beantwoordt aan een werkelijk bestaand alc-̂ 'oen verl/ ngen.
Dit is een misvatting*
In de kringen van hen, die voor de bevrijding van hun land v,:./:.
vreemde overheersing streden en daarin deeldens is liet blinvo <
bestaan van dat koloniale bcstuur^in een aangrenzend, gebied,
dat zij rechtens als aan Indonesië toekomende beschouwen, iiiooi
lijk te verdragen.
Van Indonesische zijde is men waarlijk overtuigd, da'3 het har, d -
Haven ̂ yan de" bestaande toe s tand"" geen fejeĵ ê̂ jŜ pTossing is"". .
cTat deze toch gevonden moet ŵ rïoïf̂ l̂ llJn"~aë̂ yFreIv£Kgen__i: -
's en beide landen'zfcE'~gun s ïïig on̂ iEEel̂ n,' "" " ~
Het komt de Indonesiërs onbegrijpelijk voor, dat N,,Ierland,
strevende naar een goede en blijvende samenwerking _-.et Indo:- -
sië, deze tezelfdertijd verhindert door inzake ïrian een ze<j.
starre houding aan te nemen. Slechts enko.C. ?• cu^o. t'-leden. nq; •
verklaarde de Nederlandse Minister-president ziel; , or de hè.'. •
having van de status quo op Niewr-Guinef\n bemoei'; ijkte daev--
mee een gunstig verloop der Guderha.icL/li:a~on in L -3 mate.
Het is duidelijk, dat de Minister-president bij zij:i verklar; i::
niet steunde op een algemene opvatting van het Nederlandse V'0';..:,
Want dit staat zeer lauw en grotendeels zelfs onverschillig i..
deze zaak, Sven duidelijk is, dat de minister zich eldus uit-
liet omdat een andere opvatting geen genade zou vinden bij de
rechterzijde in het Nederlandse parlement en omdat de verkie-
zingen in het verschiet liggen. Bij de onderhandelingen wordt
de houding van Nederlandse zijde tot grote hoogte bepaald door
interne politieke tegenstellingen tussen de partijen,
Sen geheel andere benadering van het vraagstuk kan de Indone-
sische zijde zich veroorloven. Bij haar immers zijn alle poli-
tieke partijen in deze kwestie in du iioofdealeen veel meer eens-
gezind. Zij wensen alle een vervanging van liet Unie-Statuut
door een reeks van verdragen op internationale grondslag én ee1'.
andere regeling voor Irian dan de status quo.
Wat de Indonesische delegatie bij de onderhandelingen waarneemt,
echter weinig waardeert, is dat_men van Nederlandse 3_it1de een
zeer groot en verstrekkend Belang, "waâ ?15IT~fiiet alleen Heïïërland
Indonesië en Njew-Güinëâ jTTl̂ .maâ "ook ae'lielê politi'ek"e 3on""
°+-°'t"" "•'-"•' ° ±n. Zuidooŝ IgTe en'mrapa~~In' de wereld "bë t ro'k̂ en_ s'i'j n s

' *- b i j~yï̂ ggg;6üEEën~van jn^erne_ p_ar_t JnpoTTÜIëK^



Tenslotte wordt een verschil in "benadering van het vraagstuk
mede veroorzaakt door een verschil tussen de Nederlandse en de
Indonesische mentaliteit.
Het is nog steeds zo, dat Indonesiërs, ook parlementariërs, ui-
termate ontvankelijk zijn voor een soepele houding en voor ruin-
heM van opvatting en voor de waarde van een breed gebaar, dat
deze soepelheid en ruimheid demonstreert. Zij hebben een afkeer
van enghartig, bodillerig formalisme, Zij zullen soepelheid en
ruimheid van opvatting spontaan in dezelfde geest beantwoorden,
maar bedillerigheid en starheid even spontaan afwijzen. Zo is
do mentaliteit en het zou niet wijs zijn, daarmee geen rekening-
te houden» In het Indonesische parlement zal de Indonesische de-
legatie straks de op de conferentie behaalde resultaten moeten
voorleggen en bespreken. Sn dan zal zowel de inhoud als de vor;:.
de aandacht hebben. De Indonesische delegatie zal wellicht nie'j
terugkeren iaat een oplossing, waarvan de inhoud hun landgenote i
ten volle zal bevredigen. En dan xcsg aal het van grote b steker:.;;-;
zijn als uit de vorm blijkt, dat het verdrag is opgesteld in \;,-r-
kelijk "verdraagzame" geest en vanuit een ruim begrip,
Daartce is nodig, dat men van Nederlandse zijde de argumentatie-,
niet in de eerste plaats zoekt in de richting van een minutieus
uitrafelen van juridische standpunten, maar dat men veeleer
toont, begrip te .hebben voor de wijde strekking van het vraeg-
stuk, zinn^inbedding^in2"Ke;g geheel van de Aziatis'che ontYd.kkê-
1 ing en zijn betèkenis^vöor het ImfönesisaETe volk",

"''Het verschil in samenstelling van de beide delegaties.
Een tweede bron van moeilijkheden en stagnatie is gelegen in de
omstandigheid, dat de Nederlandse delegatie is samengesteld uit
ambtenaren en de Indonesische uit belangrijke vertegenwoordigers
van alle regeringspartijen in het Indonesische parlement.
De Nederlandse .delegatie handelt uitsluitend op instructies, kan
moeilijk met zelfstandige meningen komen, Zij is in geen enkel
opzicht een weerspiegeling van de Nederlandse politieke struc-
tuur en moet uit dien hoofde wel geneigd zijn tot een zeker for-
malisme en weinig eigen initiatief. Zij heeft in haar besprek:V -•
gen niet de zekerheid van ruggesteun of weerklank ir. parlement
en regering.
Geheel anders staat de Indonesische delegatie er vo*. v* Zij ir- ^v
al deze opzichten het tegendeel van de Nederlandse. Zij kan t ':.
in bepaalde gevallen met nieuwe concepties nu-;ar voren komstt, • .
afwijken van de gangbare publieke opinio in ïnd^;.;3i<;, al zal i'.'
in zo'n geval wel een koerier afvaardigen voor" n;;•;>• praak,.
Zij is er natuurlijk van overtuigd, dat de souvcrr-i. j..teit over
West-Irian aan Indonesië behoort toe te vallen en -i - i; haar za:: -
lijke en gevoelsargumenten sterker zijn dan de Nederlandse.
Maar dit belet haar niet -om herhaalde malen door tegemoetkomir.
haar goede wil te tonen OEI tot een redelijke oplossing te gerekt;
Het was de Ind.onesis.che .delegatie die v-ooss-telde-, de kwestie ver-
de souvereiniteit over Irian voorlopig te laten rusten, omdat zo
vooralsnog niet als bruikbare Tsasis voor de onderhandelingen
blijkt te kunnen gelden.
Ook stemde ze er in toe, voor de behandeling van het vraagstuk
een tijdschema op te stellen, dat het mogelijk zal maken een
beslissing te nemen na de verkiezingen, onder voorbehoud, dat In-
tussen de besprekingen voortgang zouden hebben, Zij deed dit uit
begrip voor de specifiek-Nederlandse moeilijkheden in deze perio-
de vóór de verkiezingen.
Ze stelde voor, het vraagstuk niet allereerst van de juridische
zijde te benaderen, naar van de practische kant, omdat deze meer
uitzicht belooft op vruchtbare resultaten, althans vruchtbare
onderhandelingen.
Ze deed tenslotte het uiterst belangrijke en practische voorstel,
dat Nieuw-Guinea: gesteld zou worden onder de gezamenlijke verant-
woordelijkheid van Indonesië en Nederland, waarbij de technische
uitvoering nader bezien zou v/orden.



De Indonesische delegatie deed deze voorstellen? hoewel het dui-
moet zijn, dat; ook voor haar de principiële aspecten van

de_grpotste betekenis zijn en zeker, inhet Indonesische parTc-
menfr eji de Jndonesische bevojJËing zwaar zullen wegen.
Zij kon dit doen uit hoofde van haar positie, uit hoofde van
haar samenstelling. Om dezelfde reden kon de Nederlandse dele-
gatie dit alles niet doen en miste zij zelfs de achtergrond on
op overtuigde wijze op deze voorstellen in te gaan of ze met
eigen concepties te beantwoorden,
Bij de samenvatting van de resultaten der Nieuw-Guinea Conferen-
tie op de sluitingsdag, 27 December 1950, werd het Nederlandse
standpunt door den voorzitter der Nederlandse delegatie, Mr J,
H. van Maarseveen, vertolkt. Onder meer werd toon gezegd dat de
Nederlandse delegatie in een eerste Oral Note, aan de Indonesi-
sche delegatie gericht, uiteenzette waarom Nederland de aanspra-
ken welke Indonesië op Nederlands Nieuw-Guinea doet gelden, niet
k au erkennen. Verder werden toen twee voorstellen, van Nederlc*. .d
se zijde gedaan gedurende de onderhandelingen nader vermeld;
Ie de instelling van een gemengde Nieuw-Guinea Raad, die toe-
zicht zou houden op het door Nederland over Nieuw-Guinea uit te
oefenen bestuur, zolang de authochtone bevolking nog niet over
zijn staatkundige status zou kunnen beslissen; 2e het opdragen
van de souvereiniteit. aan de Nederlands- Indonesische Unie onder
handhaving van het Nederlands bestuur.
Beide voorstellen werden door de Indonesische delegatie afgewe-

In de derde plaats stelde de Nederlandse regering voor de onder-
handelingen zo spoedig mogelijk onder de bijstand van de U. N. C, I,
voort. ta zetten. De Indonesische delegatie verklaarde niet be-
voegd te zijn zich over dit voorstel uit te spreken.
De Indonesische delegatie besloot de formulering van haar stand-
punt op dezelfde dag met de verklaring dat; I ds Republiek Inc1 -
nesia haar aanspraak op West-Irian blijft handhaven, namelijk
dat dit gebied deel uitmaakt van het grondgebied van Indonesia,
II dat de status quo over ?/est--Irian, die volgens de Ronde Tafel
Conferentie slechts met .toestemming van Indonesia zou voortduren^
vanaf deze dag wordt voortgezet, evenwel zonder evenbedoelde in-
stemming van de Republiek Indonesia.
Het bovenstaande in aanmerking genomen, h-heeft de verklaring van
de huidige delegatie, dat de Indonesische regering met haar voor-
stel instemt om de vraag over de uitoefening der souvereiniteit
over V/est Nieuw-Guinea voorlopig terzijde te laten en in jde e •:•:•-
ste plaats te spreken over de uitvoering van de taak, die ter
aanzien van dat gebied te doen valt, getoond een belangrijke ./•-.-.••
gedaan te hebben ter ondervanging van de bij de Nederlandse r •,.•;>.—
ring bestaande bezwaren tegen de hervatting van de onderhandel.:'.: .-•
gen op de vroeger docr de Republiek aangegeven basis.
De Nederlandse regering zal thans aan de onderhandelingen voort-
gang moeten geven en niet mogen volstaan tiet een verklaring dat
het geschil over Nieuw-Guinea vooralsnog niet voor verdere "behan-
deling in aanmerking kan komen,
"Verschil in benadering van het vraagstuk en verschil in. samenstel-
ling van de delegaties, dit zijn de twee bronnen van moeilijkhe-
den, stagnatie en teleurstelling.
gen appèl aan het Nederlandse volk .
De Indonesische delegatie staat, aan liet eind van langdurige en
vruchteloze besprekingen, op het punt on terug te keren.
Zonder resultaat*
Ben van de voornaamste oorzaken daarvan is, dat men van Neder-
landse zijde, zo kort voor de verkiezingen, niet de verantwoor-
delijkheid durft te aanvaarden voor het nemen van een beslissi::. ,
Zelfs niet voor het werken nétér een beslissing,
Onder deze omstandigheden is het van het grootste belang", de
het Nederlandse volk, het kiezerscorps, waarachter -..en zich 'L .•._ '
de onderhandelingen verschuilt, zich terdege belust wordt va
de gevolgen van een definitieve mislukking,



Dat liet zich bewust wordt van de grote belangen, die op het
spel staan; ideële, naar ook zeer duidelijk materiële belan̂ -
gen, vooral voor Nederland.
Men denke slechts aam de scheepvaart- en luchtvaartlijnen
zowel tugsen Nederland en Indonesië' als in Zuidoost-Aa ie' ac.
Indonesië zelf i
aan.de cultuuronderneningen en de ondernemingen ter exploi-
tatie van grondstoffen;
aan de leveranties door de Nederlandse industrie en scheeps-
bouw;
aan de handel in tropische en industriële producten naar en
uit het buitenland;
aan de 1800 experts die rvoor de Indonesische overheid door
het Hoge Commissariaat van de Republiek Indonesia te ÏJeh
Haag worden aangeworven;
aan de vele employé"'s die door het Indonesische particuliere
bedrijfsleven worden aangetrokken;
aan de samenwerking die bestaat bij het opbouwen van het mi-
litaire en politionele apparaat ter bevordering van orde en
veiligheid; '
aan de betalingsunie in welks kader da Indonesische vorderin-
gen en verplichtingen met andere Suropese landen worden afge-
wikkeld;
aan de culturele activiteit van z-ending en missie, middelbaar
en hoger onderwijs evenals vele takken van wetenschap;
aan de Indonesische studenten en specialisten die in groter
getale dan ooit het geval was studeren aan Nederlandse weten-
schappelijke- en onderwijsinstellingen.
Wij willen duidelijk naken en nogmaals met ernst herhalen,
dat het uitblijven van een redelijke oplossing de betrekkin-
gen tussen Nederland en Indonesië in hoge nate zullen schaden.
En daarmee ook de Nederlandse belangen in Indonesië. Het zal
de Indonesische rapporteurs niet mogelijk zijn, het Indonesi-
sche volk te doen geloven, dat Nederland prijs stelt op die
goede betrekkingen waarnaar Indonesië verlangt.
Sr zal teleurstelling zijn aan de overzijde, diepe teleurst. "! •- .
ling, en wrok. Men neet ernstig vrezen voor do tor igslag h:L : • •
van ten aanzien van de Nederlandse belangen, d i o ' eijwel ge--
heel buiten Nieuw-Guinea liggen.
Wij doen een beroep op het Nederlandse volk, o:\t goed t».:
beseffen, Qm. te begrijpen, dat men uit deze bittere grief r • •
één conclusie kan trekken in Indonesië, namelijk dat Neder! .
géén goede betrekkingen wenst.
Nog is de Indonesische deleg&tie op onze bodem, N\ is het : --
\gelijk, dat de onderhandelingen tenminste niet voL.adig afg1--
"xcoken worden»
''Maar dan moet er ook, zij-het te elfder ure, non e on weg ge-
vonden' worderü " •
JDan racet merTaan de Nederlandse kant zijn wantrouwen laten va-
pen en aanvaarden, dat de Indonesiërs ons werkelijk als vrieii-
jden welkom willen heten. Dat zij'daartoe in staat gesteld zul-
Jlea worden door een positief geluid. Zij wachten daarop en zij
zijn bereid, het eerste symptoom van een gewijzigde houding
'jmet vreugde te begroeten,
) Waarom wil men van onze kant niet zien, dat beide landen elkaar
:nodig hebben? Dat het in de rede ligt en in de ontwikkeling van
de wereld, dat twee landen de complementaire functie vervullen,
die de omstandigheden mogelijk maken en die rijke vruchten be-
looft?
Waarom kan men niet zien, dat het streven naar een redelijke
oplossing van het Nieuw-Guinea-probleem veel belangrijker, is
dan de uitslag van de aanstaande verkiezingen? Waarom wil nen
niet zien, dat van die oplossing inderdaad de mogelijkheid of
onmogelijkheid tot vriendschappelijke of zelfs maar tot zake-
lijke samenwerking afhangt?
Als onze onderhandelaars niet mogen spreken, laat dan het Ne-
derlandse volk spreken en zeggen, dat het een goede verhouding
met Indonesië wenst, fin laat het zeggen, dat dit ook door da-



Dat het zich. "bewust wordt van de grote belangen, die op het
spel staan; ideële, naar ook zeer duidelijk materiële belan-
gen, vooral voor Nederland.
Men denke slechts aans de scheepvaart- en luchtvaartlijnen
zowel tussen Nederland en Indonesië als in Zuidoost-Aa ie etc.
Indonesië zelf;
aan.de cultuurondernemingen en de onderneningen ter exploi-
tatie van grondstoffen;
aan de leveranties door de Nederlandse industrie en scheeps-
bouw;
aan de handel in tropische en industriële producten naar en
uit het buitenland;
aan de 1800 experts die ivoor de Indonesische overheid door
het Hoge Commissariaat van de Republiek Indonesia te Den
Haag worden aangeworven;
aan de vele employé"'s die door het Indonesische particuliere
bedrijfsleven worden aangetrokken;
aan de samenwerking die bestaat bij het opbouwen van het mi-
litaire en politionele apparaat ter bevordering van orde en
veiligheid;
aan de betalingsunie in welks kader de Indonesische vorderin-
gen en verplichtingen met andere 3urcpese landen worden afge-
wikkeld ;
aan de culturele activiteit van zending en missie, middelbaar
en hoger onderwijs evenals vele takken van wetenschap;
aan de Indonesische studenten en specialisten die in groter
getale dan ooit het geval was studeren aan Nederlandse weten-
schappelijke- en onderwijsinstellingen.
Wij willen duidelijk naken en nogmaals met ernst herhalen,
dat het uitblijven van een redelijke oplossing de betrekkin-
gen tussen Nederland en Indonesië in hoge mate zullen schaden,
fin daarmee ook de Nederlandse belangen in Indonesië. Plet zal
de Indonesische rapporteurs niet mogelijk zijn, het Indonesi-
sche volk te doen geloven, dat Nederland prijs stelt op die
goede betrekkingen waarnaar Indonesië verlangt.
Sr zal teleurstelling zijn aan de overzijde, diepe teleurst. "! - .
ling, en wrok. Men moet ernstig vrezen voor de tor igslag hl : v
van ten aanzien van de Nederlandse belangen, aio ' cijwel ge--
heel bulten Nieuw-Guinea liggen.
Wij. doen een beroep op het Nederlandse volk, on dia goed tv.
beseffen, Cti. te begrijpen, dat men uit deze bittere grief i • •-
één conclusie kan trekken in Indonesië, namelijk dat Nederl
géén goede betrekkingen wenst.
Nog is de Indonesische delegatie op onze bodem. Nu- is het : -~
(gelijk, dat de onderhandelingen tenminste nist vol; adig af g -•--
(jjbroken worden, . '•
rMaar dan moet er ook, zij.het te elfder ure, nor; een weg ge-
vonden w o r d e n , ~ " • '
J)an moet men aan de Nederlandse kant zijn wantrouwen laten va-
pen en aanvaarden, dat de Indonesiërs ons werkelijk als vrien-
iden welkom willen heten. Dat zij daartoe in staat gesteld zul-
[len worden door een positief geluid. Zij wachten daarop en zij
zijn bereid, het eerste symptoom van een gewijzigde houding
'[met vreugde te begroeten.
! Waarom wil men van onze kant niet zien, dat beide landen elkaar
nodig hebben? Dat het in de rede ligt en in de ontwikkeling van.
de wereld, dat twee landen de complementaire functie vervullen,
die de omstandigheden mogelijk maken en die rijke vruchten be-
looft?
Waarom kan men niet zien, dat het streven naar een redelijke
oplossing van. het Nieuw-Guinea-probleem veel belangrijker, is
dan de uitslag van de aanstaande verkiezingen? Waarom wil men
niet zien, dat van die oplossing inderdaad de mogelijkheid of
onmogelijkheid tot vriendschappelijke of zelfs maar tot zake-
lijke samenwerking afhangt?
Als onze onderhandelaars niet mogen spreken, laat dan het Ne-
derlandse volk spreken en zeggen, dat het een goede verhouding
met Indonesië wenst, 'fin l&at het zeggen, dat dit ook door da-



Het minimin waartoe wij de Nederlandse regering verplicht
achten is, dat zij thans op de ba.sis van het voorstel van
gezamenlijke verantwoordelijkheid de onderhandelingen voort-
zet en dat net een delegatie in een samenstelling die neer
dan tot dusver de politieke samenstelling van Nederland -weer-
spiegelt.

Het Bestuur van de vereniging Nederland- Indonesië';
A.P.J.van der Burg
J.F.fl.A.de la Gourt
Mr. J. H, van. Wijk
J, W, 3,Riemens k
M, Stevens
B,Coster

J,J.Maatman
B.Koerselman
A.G.v.d.Spek
N, Wijnen
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Onderwerp: Iriandelwgatie.

Datum ontvangst buricht:

Betrouwbaarheid berichtgever: betrou'.

Waardering berichü: 'batrouwbaar
i'evene bericht gezonden aan:

I.ddewerkende instanties:'—-
Ondernomen actie:

2;5 februari
^f. #T /

Ü&'/U

r

-eg
. ; - ' • • ' • • ,., ^i^Tan ^e, : inxoraant werd act vox^uaaa vyrnocsrï:
P'p;^f ÜP Dondsi-dag, 21 jj'e.bruari ,19ï>2, iiad ten huize van

^' ï-foe^ah H AM £ AH, geboren xe Palöü/oa^g 4 ^"ov^-ber 1920,
Tjon^nde Trompstraat 81 te ' s-Ci-raveiJiage, een-ontnoe'cing
plaats tussen leden va'n de Ir.iandelevatie en een aautal
gcïiO'iiéi^81'1» hooidzakalljk bestuurde**- van d e_ve r e ri l a± n B.
ITfcdera.ai..d-lndonesi^. Hat geaelüchap bestond in T o ü a a j
uxo piw. £0 pefaün'^ü. Van de Iriaudaie^atie v/aren 5 leden
aanwezig. Van JJedorlaadae zijde kuni.eii genoeivid werden':

|*l M D r V4i[ Dïïïl' BUixG, I r I-CHAKaït, G-O-3'ÖIe, Dïï L A COÜS2, . - i
-lilAAHSltlAiT. i'eveas v* a r o n als '"vriöi-den" aauweaig aria jour- j

nalisxen, n.i. van "Parcol-", "Vrij hediji-la:ïd""en "De Groene".1
Van de zijde van de Iriauuei^atie v.ö.'u gesproken ;

—l-*ldocr Dr KA1TI en S4ÏD. Beiden 1iej.ia;iu9idsn iiyt .üni&verbaad
en de kwstft.io Irian. KAlv:I v; a s in ^ i jn uitingen tel
tlnnair, terwij l 3AÏD meer d e .diplomatieke toon
Globaal günomen kan van hun toespraken het volgende'
gereleveerd.:

iiïen is tijdons de besprekingen niet de Nederlandse Ho-
ge r ing geen. stap verder gekoiaürt. -Da houding van Dr DRKêïS
ia aeer star. Er is zelïa-geen basis gevonden-om een ge- -
sprek.te kunnen" beginnen. Van Dr DEUïïS, als man van de
Partij V<ah de Arbeid, kan de S.ï. aen dergelijke houding;
niet biHijJEö^r» Ove$ het algöueen'is'inen wex • zeK_èr'-.-v^ua, de

Bartlj van 4e Arbeid om Irian loè t« ia-^
L niöt g€zö.gd worden van de K.V.P. De"Bi-

en met üaar"de Éegering van de H.I,
;ereöseerd welke krachten in de K.V.Ï. werken
Ltaten dat atal hebben. ,

idse Begering komt naar voren met jurldl-
en daar interesseren de Indonesiëré 3ioh

10 moet verbroken. Br kan alleen sprakd,
Leohe samenwerking met Nederland.

ten.

is sterk
welke

sche co
jiiet iro
aijn van
heeft de gt$$#ö%of£en en Nederland de experts en de
ken. De ITederlandse Regering begrijpt de situatie il
Het gaat om een vrij Aaiö en, nauw daarmee verband houdend,
om vrede in de.-wereld. Welke gevolgen zal hw'c hebben als
ïïederland Iriaa vasthoudt. De delegatie kan m e-i deae nega- f
tieve .resultaten niet terugkeren. Het. gevolg van de starre
houding van j-Je d er-land zal zijn, dat onherroepelijk het
coumunisrae oaanbree^ct in Indonesië (dit th-draa war* her-
haaldelijk onderstreept) . Dw o t^ , ..:n uit de i ' \ve«üo Ka^er
betekenen niets. De vollcav^rx ^'..ïn-.voox'di-ors ^j.^;. ,vrijwel

-jonder-



-jj.' üitaona'-;ririL:, niuia^r in Tndonesiè geweest en hebben
dür i i ï i ive ^uen Basend oordeel, ^atirijör r^derland Irian
^rija^eef •: , ^ai -ui- e ar s L sprake aijn van aan gezonde aïear.
Dan auiLiu l ndouydi t i ra «n .Nederlanders op economisch ter-''
x'-jiu k u n , . ^ , : ' _ ,-iaan saaaiTWuriien.

U i t do vergadering kwawen • staiarrién op welke wijlde
d '3 c ie j^ü^acia ^.a,. h-sip^n. ."3eolot3n wsrd 'om overal in d.èn
lande uasloten ver-gaderingen te b^leggsn, waarvoor au. tori-
Teitar i -jn vooraanstaande ±igurön uit liet bedrijf sleden aul-
Itjn uoruen iiic^aiioüigd-* Je deljsgatieledan verklaarde-ii aioh •
bereid in deüe b i j •aankomsten' het • 'standpunt van de K.I. uit-
aan te me t t en , dr zal tavons propagandamateriaal ^.OBNd*n
aaaönëtisteld. Om de benodigde galden te verkrijgen zullen

.K \n w orden ingüaameld. RIB]ïI8Jï9 - eveneens aanweaig -
kroeg van du delegatieleden naïaen van enkele induatriölen,
üic geacht worden financieel te kunnen sn te willen steunen.
•Jijdena dd daarop volgende, conversatie listen de d%Legatie~
loden uiticorten, dat iiedarland wal belangrijke steun heeft

j van Australië, doch dat het uiteindelijke doel is Austra-
T liach IHieuvv-G-uinea eveneens vrij te maicjan, evenals alle

g'j koloniale gobiedén in Aaiö. (einae)



RAPPOKT van ACD voor CAW II.

B«tri ROESLnN

U I T T R E K S E L

o.a.v,:
V<ü.

Par-:

Betrouwbare. Mat nader te controleren bron meldt bij
bericht ACD/129319/3 3 8-VQA -4 .

ROESLnN ABDULGAl/1 , den Harig zond .op 19-1-52 het volgende bericht «on het
Ministerie vnn Voorlichting , Djnk^rtn.

V°n Se er-Generaa/1 Ministerie v»n Voorlichting.
KOESNAN en ik vertrekken Zondag 20-i 's-middags van Schiphol.

,,V DARMA, en de anderen vertrekken 22-L Brief van MIMBAR PENERaNBAN en die
\\n SARI van de 12 e ontvangen. Wi j hebben vanavond een ontmoeting met

da PEHHIMPTTWAW vert BRUG verenigingT,"Der g en U:
VLAMGROEP. onder de lefcdipg vJ^n ATfi W—V...^Qü^ • Gisteren brachten
w"l j een bez oek'"««n de ' P". C. J. en VARA te HILVERSUM. In de V A. RA studio

werden w i j ontvangen met het volkslied IHDONESIA RÜ.JA als orgelnm- "*
ziek en werd een vr*mggesprekgehouden. «s-Avonds ontmoeting met alle

studenten-verenigingen o.«*. ROEPI en R.I. Hedenochtend bezochten wij het
werkcollege te Leiden.Verzoeke bi j mijn **nkomst «lle berichten over
mijn

ACD,

de telegrafische herkomst worden verzwegen.
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RAPPORT VAK KB

HBVD en GAST I

K.A3PÏÏLGAITI met leden verëni-ging-^^teé^land - Indonesië'1?

Uv*i
f Op 17 Januari 1952 heeft auslan AgpüLGalJ.a üecr0-Generaal

het Ministerie van Voorlichting van W 'fUlijpMi het restaurant
**ï,lelatiM, Bezuidenhoutsev.'eg l? Ben Haag, irj'hgajI.ptRn. irg>±Tig- een
bespreking gevoerd met enkele leden van dé Vereniging " Nederland -

"

f!

\a het min of meer officiële gedeelte, waar enkele niet zo

belangrijke onderwerpen-werden besproken, bleven enkele loden in
intieme kring bijeen0 ABDUIfiANI besprak met dese personen zonder
terughouding erücele Indonesische problemen3

l Tot deze laatste groep behoorden o<,a0 AQde la
., i)r§ QOBËii, J p iV p j. p 3.1 jMvi i'it'Sa en r^p *v^iji **> r t ' i-'" p° on ouii uj_^v-;j.nj uu o
uit het^frici'ele gedeelte van deze bijeenkomst zijn van

elang hetgeen hij vermeldde óver de P0K«>10 ( Partai Kommunis indo-
nesia ^ ndo dat de PÓKoI» voel geld en -wapens ontvangt van com-
munistische Ohinezen0 Hij noemde de P0£0Ia het enige reöi.e gevaar
voor de huidige Indon0itegéring0

Over de ö0O.B0t>0I. zei hij o0a0dat de topleiding overwegend
communistisch is "en dat deze bond over veel geld'beschikt, eveneens
uit Chinese bron«

In intieme kring besprak hij o0a0 de houding van de Indon<,
Hegering bij een toekomstig conflict Amerika - Jïuslandc Hijzelf
was overtuigd, dat Indonesië in een toekomstig conflict Amerika -
Husland neutraal zou blijven en achtte dit voor Indonesië ook het
beste<>

probleem Irian besprak hij uitvoerig.
Hij noemde dit een regerings- en een prestige kwestie vjaar

het volk buiten stond, wanneer de Indonolteyerlng op dit moment
Pro Amerikaans zou zijn. dan zou zonder eni^e twijfel irian bij
Inöonösie worden gevoegcU

Spreker meende te v?eten, dat Nederland momenteel troepen
concentreert op NiousMxUinea0 Op alle vliegvelden, die hiervoor
in aanmerking komen heeft de Indon0 inlichtingendienst waarnemers
gostationneerd, die de juiste cijfers door^eveno

Heeds sou de Indonq üegeruog hiertegen maatregelen hebben
@&nomen0 In ïïie uw—G-uinea zouden momenteel reeds kleine gswapende
kernen van Indon0guerillaas aanwezig zijn. Bovendien beschikt de
ft»I» over een legertje spionnen tot zelfs in Nederlandse bestuurs-
kringen toe0 Be S»Io was bezig voorbereidingen te treffen voor een
spontane guarilla«-bevjeging op Nieuis-Guinea en men was klaar om het
Irian conflict, indien nodig, gewapenderhand op te Iossen0 Indien
deze pogingen OEI Nieu^-Guinea in handen te krijgen souden mislukken,
kon men altijd nog spreken van het optreden van ongeorganiseerde
anti Nedobenden op ITieuw-Guineao1 Zouden de pogingen met succes be-
kroond worden, dan rekende men er op. dat de grote mogendheden,
die %och al zo veel moeilijkheden-hadden, niet al teveel kabaal om
Hieuw—Guinea souden makan0

Verder deelde hij nog mede, dat de Rol„—Hegering overwoog
om de religieuse en militaire krachten, die aanwezig waren in de
benden, die Mians nog tegen het gezag op Java ageerden, om te vor-
men en bruikbaar te maken voor de actie op NicusMluineao Dit sou
de reden zijn waarom men het uitroeien van de benden op Java niet
energiek aanpakteo

C Beze laatste mededeling was blijkbaar tt pour la galerie M
bestemd om de onmacht van de &>I0 OEI het bendewezen op Java uit te
roeien te verdoezelen* Bvari te voren had hij medegedeeld, da* èe "/
Kolonel SIKAffÖEPjiNCr opdracht gekregen hafl. van de a<,Itf-iieger:ing

' • ' ^ l ' : ' - WV ^ .^i ' ,^
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een einde te maken aan het bendewezen op Java )0
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/f Deze brochure werd een4 dezer dagen door te Amsterdam v?onende
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LITER ATUURDIENST
.. " VEREN. NEDERL-INDONESIË

INDONESIË wl*uaR> 2' 'MNHM6
WORSTELING OM NATIONALE VORMEN

\

NDONESIË vertoont het beeld ener plural society, om de karakterisering van J. S.
Furnivall te gebruiken. Het beeld ener meervoudige maatschappij — bestaande uit

gescheiden, naast elkander levende, raciale groepen — waarin thans de strevingen naar
een homogene, een nationale gemeenschap, samengevat in het begrip nationalisme, alles-
overheersend zijn. In het staatkundige hebben deze strevingen haar doel op 27 December
1949 bij de souvereiniteitsoverdracht formeel bereikt, waarna intern ook de „vreemde"
vormen als het federalisme werden verwijderd. (Mocht eventueel te zijner tijd de interne
staatsbouw federalistische vormen aannemen — waar het voorshands niet naar uitziet —
dan zou men beter doen niet aan herleving van de oude idee der R.I.S. te denken; dit
oude was gedisqualificeerd als „koloniaal", „anti-republikeins" of hoe de verdere epitheta
mogen luiden). Na de uit- en inwendige formele vormgeving van de staat kon men afvloeiing
van de vreemdelingen waarnemen, van de Nederlandse ambtenaren, bepaaldelijk uit de
gezagsfuncties. Men zou dit alles een natuurlijke ontwikkeling kunnen noemen.

ll/f ET de staatkundige nationalisatie, eerste daad
lvi van „wordend Indonesië" was en is de meer-
voudige maatschappij niet in een homogene omge-
zet. De „vreemde" overheid en de „vreemde" ge-
zagsdragers mogen nu verdwenen zijn; het econo-
nomische leven draagt nog het stempel van
en wordt nog beheerst door de vreemdeling.
„Natuurlijk" zou zijn geweest, indien de pri-
maire nationalistische sentimenten ook op dit
geweldige terrein zouden zijn doorgebroken.
Dit bleef echter over het algemeen tot politieke
exclamaties beperkt, afgezien van de woelingen
in het sociale vlak. Er was per slot van rekening
geen, ook maar enigermate adequaat, Indonesisch
apparaat om het Westerse te vervangen, Noch de
oliebedrijven, noch het handelsapparaat zouden
thans door Indonesiërs kunnen worden geleid op
zodanige wijze, dat het huidige (lage) welvaarts-
peil zou kunnen worden gehandhaafd. De produc-
tie zou ineen vallen en de handel zou zijn functie
van aanvoerend en verdelend instituut niet kunnen
vervullen,_ Een honderprocentig nationalisme op
dit terrein zou het land slechts leiden naar de
hongersnood. Het tekort aan affiniteit van het
vreemde bedrijfsleven met het land is echter van
dien aard, dat het in het algemeen in Indonesische
politieke ogen, zeker van hen, die primaire natio-
nalistische sentimenten nog niet hebben overwon-
nen, minder een welkome gast is dan wel een
noodzakelijk kwaad.

D" ET werkelijke beeld van Indonesië is uiteraard
'*-•*- anders dan sociologische schetsmatigheid zou
kunnen opleveren. Het is ongelofelijk gecompliceerd

1 in deze wereld, waar oude normen op drift zijn
en nieuwe nog een eerste vorm moeten vinden.
Wat Guy Wint t.a.v. India beschrijft, constateerde
Furnivall voor de oorlog echter ook in de toenma-
lige Nederlandse kolonie van 70.000.000 mensen:

•de desintegratie van het oude inheemse maat-
schappijbeeld dateert niet van vandaag of giste-
ren, doch is sinds decennia woekerende. Zoals ,,de
moderne tijd" het oud-Nederlandse dorpsleven ver-
woestte, is het Westen, het moderne denken, de
moderne techniek 'reeds lang doende de Oosterse
desagemeenschap te verbrijzelen, te atomiseren,
zoals de sociologen zeggen. Met ernstiger gevolgen
dan in Europa waar de verschillen tussen „oud"
en „nieuw" zo veel geringer waren dan in Azië.
Het was een natuurlijke ontwikkeling, dat de
Indonesische intellectuele bewustwording van deze
desintegratie in eerste instantie in het teken stond
van.een vrij negatief nationalisme, met overigens

het merkwaardige eclectische stempel dat de
Indonesische cultuuruitingen reeds eeuwenlang
kenmerkt Het is even natuurlijk, dat de Indone-
sische denkers, thans geconfronteerd met een ge-
desintegreerde maatschappij, waarin ten gevolge
van de ontwikkelingen der laatste tien jaren bo-
vendien een gezagsschemering heerst, nu als
Sjahrir roepen om „een nieuwe geest", die zich
van het volk moet meester maken. Wat Furnivall
kenmerkend noemt voor een homogene maatschap-
pij, a social will, zal men in Indonesië (nog) tever-
geefs zoeken. Een gemeenschappelijk ideaal om-
trent het toekomstige maatschappijbeeld ontbreekt.
Een nieuwe geest, vroeg Sjahrir; „er is sinds de
souvereiniteitsoverdracht niets veranderd", ver-
zucht een dagblad; dé omvangrijke politieke
Masj umi-organisatie heeft geen uitgewerkt politiek
partyprogram; de, P.N.I. heeft een vrij links collec-
tivistisch program, dat bezwaarlijk schijnt te pas-
sen bij de persoon veler partijleden, die men in
Holland tot de gezeten burgerij zou rekenen...

In deze situatie is de moeilijkheid te begrijpen,
die voorshands elke regering in Indonesië zal on-
dervinden bij het zoeken van een beleid, dat onder-
nemer, arbeider, boer en handelsman kan, vereni-

,gen en bezielen. De President kan spreken van de
noodzakelijkheid ener constructieve revolutie; zo-
lang eeri practische basis ontbreekt voor het ge-
meenschappelijk ideaal, waarop zodanige revolutie
gericht dient te zijn, moet men vrezen, dat 'zijn
stem voorlopig zal zijn die eens roependen in de
woestijn. In dit .Indonesië van 1991, waarin velerlei
tendenzen: anti-imperialistische, kapitalistische,
communale, feodale en anti-feodale, religieuze en
marxistisch-rationele vermengd zijn met egoïsti-
sche, waarin de jeugd haakt naar kennis en bevre-

. digende vastheid voor haar idealen, waarin de
man met een revolver zijn omgeving kan terrori-
seren, de fanatici hun Darul Islam, hun heüsver-

. wachtingen te vuur en te zwaard kunnen verbrei-
,den, is (nog) geen peil te trekken op wat de toe-
komst brengen zal. Op Bali doet het purisme van

.jonge republikeinen een aanval op de onbeklede
. bovenlijven, trachten anderen die geestdrift in rus-
tiger banen te leiden. Men maakt grote plannen
voor het aantrekken van. buitenlandse experts,
doch laat ook bruikbaar Nederlands ménsenmate-
riaal als los zand tussen d£, vingers, wegglijden...

T.TW COpRESPONDENt kan een in beroering
^ zijnde mensenwereld slechts met , Westerse

ogen bezien. .Het Oosten zoekt dikwijls op andere
;w.ijzen oplossingen dan, wij, zouden doen. Wat niet



wegneemt, dat er bepaalde objectieve zaken zijn,
die voor een ieder hetzelfde zijn. Dat is: welk
geluk men ook aan zijn land en volk ten deel wil
laten vallen: er zal rijst moeten zijn voor zeven-
tig millioen mensen, textiel voor hun kleren, hui-
zen om in te leven. Om textiel te kunnen kopen
zal men dollars, ponden of guldens moeten hebben
en dus thee en rubber moeten fabriceren. Om de
armoede te bestrijden, zal men niet de armoede
moeten uitstrijken, doch de rijkdom moeten ver-
groten. Dat wil zeggen, dat men zal moeten zor-
gen, in allereerste instantie, dat de arbeidsproduc-
tiviteit, gedaald tot misschien veertig procent van
voor de oorlog (zo niet verder), zal moeten worden
verhoogd. Dat betekent, dat rust en orde moeten
worden hersteld, dat een nationale discipline, vaar-
dig wordt. Men spreekt in Indonesische kringen
wel eens over een autoritair bewind; waar is het
apparaat, zo kan men vragen, dat deszelfs wil zou
Hunnen uitvoeren? Gezagsherstel, zowel feitelijk
als moreel, en op welke wijze dan ook, is overigens
een Indonesische zaak. Hoe — de tijd zal het
leren. Indonesia, quo vadis?

Een positief Indonesisch wederwoord

DEZE hierboven staande schets is uiteraard
meer impressionistisch dan naturalistisch. Hoe

eou het anders kunnen, uw correspondent is ook
maar een mens. Met des te meer nadruk — en
met een gevoel van opluchting brengt hij het hier
volgende te Uwer kennis. Dat is het Indonesische
wederwoord, geladen met de ernst van de staats-
man, die het uitsprak, met de ernst van de met
geloof en hoop geladen politieke leider, die van de
uitputtende strijd van het vorige kabinet, waarin hij
een vooraanstaande plaats innam, eerder gesterkt
dan vermoeid blijkt te voorschijn gekomen.

„Ge eindigt", zo zei hij, „met Quo Vadis. En die
vraag drukt grote twijfel uit aangaande de afloop
van wat u de worsteling om nationale vormen
noemt. Ik deel die twijfel niet. O zeker — zo ging
hij voort — wat u hebt geschreven, dat is allemaal
juist, ü schreef waarheden als koeien... Sentimen-
ten, ik ken ze beter dan u. Desintegratie .... U kunt
er over schrijven, ik moet haar tegengaan. Neder-
landers wegdrukken? Ik ken de mensen, die het
doen Ja, waarheden als koeien.

Maar wij hebben in deze zes maanden geen over-
maat aan sentimenten getoond. Wij, de regering,
heeft ze bestreden. En zijn we op belangrijke punten
niet geslaagd* U kunt weten — uw correspon-
dent moge de lezers herinneren aan een vroegere
beschouwing over de toen nog op handen zijnde
conferentie inzake Nieuw-Guinea, waarin als de
mening van leidende Indonesische politici werd
weergegeven, dat de „buitenparlementaire reacties"
op een mislukken de Indonesische regering voor de
grootste moeilijkheden zou plaatsen — u kunt weten,
dat de regering de toestand in December zeer ern-
stig inzag. Eén proclamatie van de regering ultimo
December — en verdere activiteit der politieke par-
tijen — is voldoende geweest om een uitbarsting van
anti-Nederlandse sentimenten te voorkomen.

Het is zo, dat ik juist de laatste maanden meer
en meer overtuigd ben geraakt van de positieve
potenties van het Indonesische volk. Deze potenties,
zowel geestelijk als materieel, liggen nog braak. De
zakelijkheid en de redelijkheid, waarmede wij de
problemen trachten te benaderen, blyken bij steeds
breder lagen der bevolking gehoor te vinden. Het
z.g. stakingsverbod? Waar ter wereld zou men dat
hebben aangedurfd? Mijn indruk is, dat het volk
zich door dat diep ingrijpende besluit bevrijd ge-
voelde. Men kreeg toch al hoe langer hoe meer
genoeg van staken! Ge weet intussen dat dit besluit
bedoeld is als een noodmaatregel. Zodra de nodige
voorzieningen op het gebied der arbeidswetgeving
het parlement zijn gepasseerd wordt het zeker in-
getrokken.

Nederlandse experts die als zand tussen de
vingers wegglijden? Ik wil niet ontkennen dat dat
is voorgekomen. Doch juist de regering heeft een

regeling uitgevaardigd voor de „experts", waarbij
zij, die onmisbaar moeten worden geacht, bijzondere
saldrisvoordelen krijgen. Wij trekken hen extra
voor boven onze eigen landgenoten — wij zullen
daarop wel criticfc krijgen — maar wij zijn daarvoor
niet uit de weg gegaan. En met die sentimenten zal
het op den duur wel gaan. In Atjeh vraagt men om
doktoren. Ja, uitgerekend Atjeh zegt: natuurlijk ook
Nederlandse doktoren zijn welkom!

Het is duidelijk, dat juist in deze gedesintegreerde
maatschappij de regering de leiding moet nemen,
bijzonderlijk bij de noodzakelijke mentale omscha-
keling na vijf jaren bittere strijd tussen twee naties.
En ik geef toe: de huidige situatie is niet van dien
aard, dat de geest van een regeringsyerordening
onmiddellijk doordringt tot in de periferie van Indo-
nesië. Maar via de departementen en vooral de
gouverneurs zijn wij redelijk in staat onze wil uit
te voeren. Als bij onderhandelingen over de terug-
gave van een onderneming een deputatie van de be-
volking bezwaren oppert en „anders geen verant-
woordelijkheid wil dragen voor de gevolgen", dan
wordt van overheidszijde slechts geantwoord: „Dit
moet een misverstand zijn; niet gij, maar de regering
draagt de verantwoordelijkheid! Zo moeten lang-
zamerhand begripsverwarringen Worden bestreden
en ook de normale gezagsverhouding tussen over-
heid en volk weer worden hersteld.

Ik geef ook toe, dat dit alles te langzaam ge-
schiedt, naar onze zin. Maar iedere waarnemer is
gauwer geneigd ongeduldig te worden l De regering, f~~-
de ministers, die zich waarlijk politieke leiders V.
mogen weten, zijn overkropt met typische ambts-
bezigheden. Wij zouden inderdaad veel meer moeten
doen aan het veldwerk, het volk doen beseffen wat
de moeite waard is en wat niet, wanbegrippen moe-
ten bestrijden. Dat weten wij, we handelen er naar
en wij zullen er naar handelen. Ik mag tenslotte wel
herhalen, dat juist rnijn ervaringen van de laatste
maanden hebben getoond, dat deze van doel bewuste
pogingen van regering en politieke partyen kunnen
slagen. De kernproblemen zijn onderkend. — Wij
zullen in elk geval ons antwoord geven op de
uitdaging1 van d e ze periode onzer wordings-
geschiedenis".

De economische situatie
JPTIERMEDE hebt ge, lezer, twee zienswijzen ge-

-*• had. Die van de toeschouwer en die van de
Indonesische speler. Uit diens „wederwoord"
klinkt de bezieling, die aantoont dat men het spel
niet gewonnen geeft! Hieronder en elders vindt ge
uitgebreidere aantekeningen van de toeschouwer,
over economische en andere onderwerpen, waaruit
kan blijken hoe moeilijk het wel is.

,JDe omvang van de export is een der belangrijkste baro- \^
meters voor de economische toestand van het land. Im-
mers deze export bepaalt het vermogen van Indonesië om
de noodzakelijke consumptiegoederen (waaronder b.v. rijst
en textiel) alsmede de kapitaalgoederen, onmisbaar voor
de economische ontwikkeling van het land, in te voeren.
Bovendien bepaalt het exportvolume de moge-
lijkheid buitenlands kapitaal en buitenlandse werkkrach-
ten naar behoren te belonen, m.a.iv. het vermogen om
buitenlandse hulp aan te trekken of vast te houden. Zulke
buitenlandse hulp nu is onmisbaar, juist indien Indonesië
de interne ontwikkeling in de richting van grotere econo-
mische onafhankelijkheid (industrialisatie, opvoering voed-
selproductie) wil bespoedigen. Het vertrouwen dat Indo-
nesië in het buitenland geniet en hiermee de mogelijk-
heid om naast particulier kapitaal buitenlandse leningen
te verkrijgen ter bestrijding van huidige en eventuele toe-
komstige begrotingstekorten, hangt eveneens in hoge mate
van het exportvolume af, m.a.w. van de productiekracht
van het land".

Dat is duidelijke taal, te vinden in het orgaan
van het Ministerie van Handel en Industrie, geleid
door dr Sumitro, bewindsman, die waarlijk niet
van realiteitsbesef ontbloot is. Integendeel! De fei-
telijke economische situatie vindt men duidelijk
weerspiegeld in het hieronder geplaatste staatje,



dat in het onderhavige artikel was opgenomen.
Indonesië maakt bepaald wél gebruik van de rub-
berboom en van de tinprijzen wordt eveneens ge-
profiteerd, al is de uitvoer daarvan nog niet op
vooroorlogs peil. Tabak, thee, koffie, palmolie en
peper geven, de een meer, de ander minder, een
vrij droevig beeld. Grotere veiligheid, grotere
arbeidsvrede (men denke aan de grote staking in
Augustus 1950), grotere arbeidsproductiviteit zullen
nodig zijn om dit beeld te verbeteren.

UITVOER VAN INDONESIË
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(In 1000 tons)
Product

1. Bevolkinigsrubber . .
2. Ondernemingsru'bber

Rubber totaal
3 Copra
4. Tin + tinerts
5 Tabak
6. Thee (bruto)
7. Palmolie
8 Peper
9 Koffie

1938
171
149

320
565

26,5
48,0
81,8

221
54,5
69,0

1940
314
268

582
256

55,8
27,2
82,5

178
31,6
39,9

1949
246
162

408
316

49,8
8,1

23,9
103

2,8
5,2

1950*)
475
160

635
270
41
12
28,5

105
7

12

*) Voorlopige raming,

Sombere stemming
JjET is zonder meer duidelijk, dat het bendewezen

in een uitgestrekt land als Indonesië verlam-
mend kan werken. De moeilijkheden der agrari-
sche ondernemingen nemen eer toe dan af en Uw
correspondent moest in leidende Westerse land-
bouwkring-en ultimo Maart een sombere stemming
constateren. Ongetwijfeld zullen de toenemende
aanslagen op Nederlandse planters tot dit pessi-
misme hebben bijgedragen. Doch behalve de
heersende onveiligheid, waaronder de Indonesische
plattelandsbevolking evenzeer zo niet erger te
lijden heeft, acht men thans een aantal ongunstige
factoren zo duidelijk aanwezig, dat men „niet meer
weet waar men aan toe is". De moed gaat eruit en
slechts weinige ondernemers denken nog over
uitbreiding, of zelfs over herstel, waarvoor nieuwe
investeringen nodig zijn.

Laten wij de „zichtbare" onveiligheid even buiten
beschouwing, dan moet geconstateerd worden, dat
onwettige occupatie van ondernemingsgrond — al
of niet in exploitatie — voortdurend toeneemt.
Clandestiene rubbertap en clandestien theeplukken,
diefstal van koffie aan de struik, kunnen tengevolge
van de onveiligheid op menige onderneming niet
worden tegengegaan. Vooral de laatste tijd
worden de ondernemingen voorts geconfontreerd
met het probleem der gedemobiliseerde 'guer-
rillastrijders of andersoortige groepen. Een
arbeidsdienst — de president verklaarde onlangs
voor dat denkbeeld geporteerd te zijn — bestaat
in Indonesië niet. *) En dus zorgen velen van
deze jongens „voor zichzelf". Men leefde en leeft
op de bevolking en de laatste tijd concentreert
men zjjn aandacht blijkbaar op de ondernemingen-
Er komen van die zijde bij administrateurs „aanbie-
dingen" binnen om tengevolge van onveiligheid on-
toegankelijke afdelingen in beheer over te nemen;
daarbij is plaats voor de gedachte dat men die
onveiligheid zelf in de hand heeft! Ook blijken nog
niet teruggegeven ondernemingen door dergelijke
groepen bezet. Deze activiteiten, zo zou men Kun-
nen zeggen, leiden dan toch in elk geval — zij het
op ietwat onregelmatige wijze — tot geregelde ar-
beid en wederopneming dezer jongelui in de maat-
schappij. Dat lijkt een te rooskleurige zienswijze.
De bendeleden werken zelf niet over het algemeen ;
dat laten zij de bevolking doen. Een soort cultuur-
stelsel-nieuwe stijl!
De ondernemers hebben een aantal dingen op
hun verlanglijstje Ten eerste is dat natuurlijk
herstel van de veiligheid. En daarnaast een inte-

grale regeling van alle grondkwesties, die voor de
eerstkomende tijd zekerheid verschaft — en vooral
duidelijkheid aan de bevolking — omtrent de vraag
wat ondernemingsareaal is en wat niet. Dat houdt
tevens een regeling in van het probleem der grond-
occupaties, die sinds de oorlog sterk zijn toegeno-
men. En van dat der gedemobiliseerden, die op
velerlei manieren trachten voet op andermans on-
derneming te krijgen. Men is er zich in onderne-
merskringen overigens zeer wel van bewust dat
een definitieve agrarische regeling thans niet van
de regering kan worden verlangd wegens de bij-
zondere gecompliceerdheid der problemen. Met
een voorlopige zou men reeds tevreden zijn!

Suiker, het zwaarst getroffen
T\ SUIKERINDUSTRIE is wel de zwaarst getrof-
•L^ fen tak van het Westerse bedrijfsleven in Indo-
nesië. Voor de oorlog maalden er 86 fabrieken,
die voor een deel ten offer zijn gevallen aan de
„verschroeide aarde". Andere zijn leeggehaald,
weer andere liggen in een te onveilige streek om
in bedrijf te worden genomen. Voor de oogst 1949
konden voor 27 fabrieken bijna 24000 ha worden
beplant; de campagne leverde uitkomsten die men
een spiegel zou kunnen noemen van het maat-
schappelijke beeld van Indonesië. Er kon n.l. niet
voldoende aandacht worden besteed aan het ge-
was, daar uitgebreide arealen wegens de onveilig-
•heid niet door het personeel konden worden be-
zocht, zodat de opbrengst verre bij de raming ten
achter bleef. Bovendien werd veel riet verbrand
en gestolen, terwijl ook de railbanen van diefstal
hadden te lijden. De opbrengst der campagne
bleek tenslotte 223.517 ton te zijn, ruim honderddui-
zend ton lager dan de wellicht iets te optimistische
raming**). Voor oogst 1950 waren belangrijke plan-
nen gemaakt tot uitbreiding van het te beplanten
areaal en wederingebruikneming van fabrieken.
De moeilijkheden op algemeen politiek en maat-
schappelijk terrein alsmede de hoge financierings-
lasten hielden het beplante areaal echter tenslotte
beperkt tot 27.000 h.a. voor 31 werkende fabrie-
ken. De opbrengst dezer campagne bleek tenslotte
277.000 ton te wezen. Naar schatting is meer dan
veertigduizend ton suiker gederfd als gevolg van
rietbranden en -diefstal. Daarnaast, zo verklaarde
men in kringen der suikerindustrie, was de op-
brengst lager dan normaal, aangezien ook in dit
plantjaar verscheidene arealen maandenlang niet
door de employé's konden1 worden betreden.

Voor de campagne van dit jaar beschikt men
over een aanplant van 43.000 ha te vermalen door
46 fabrieken. Wel zijn voor 1952 en 1953 wederom
plannen ontwikkeld tot wederingebruikneming van
fabrieken, doch het schijnt onder de huidige om-
standigheden rondweg problematisch of zulks zal
geschieden De rehabilitatie ener fabriek kost
schatten gelds, de lasten van grondhuur en arbeid
zijn enorm gestegen en het risico, tengevolge van
de algemene onveiligheid, rietbranden en -diefstal-
len, alsmede van de onzekere arbeidstoestanden is
dermate hoog, dat gezien -de zware financierings-
lasten het weder in de grond brengen van een
nieuwe aanplant een bijna.griezelig zwaar besluit is.

Mijn -zegsman rekende mij voor, dat de thans
door de regering vastgestelde grondhuur gemid-
deld een verhoging van dit kostendeel, vergeleken
met voor de oorlog, van 25 maal betekent. Het
algemene minimum van de huur is vastgesteld op
R 1500; daarboven wordt een premie verstrekt van
R 2.— voor elk quintaal dat boven 750 quintaal
per h.a. wordt afgeleverd. Daar de gemiddelde
opbrengst op 1250 quintaal per h.a. geschat kan
worden, zal gemiddeld dus een premie van 500
x R 2.— worden gegeven, hetgeen dus een totale
huur betekent van R 1500 plus R 1000 is R 2500
bij een gemiddelde vooroorlogse huur van nog
geen ƒ 100,—. De lezer moge intussen erop worden
gewezen, dat de kosten van levensonderhoud ook
belangrijk zijn gestegen en dat het desbetreffende
indexcijfer op het ogenblik waarschijnlijk tussen
de 1500 en 2000 zal schommelen!



De suikerprijs is eveneens ettelijke malen de
vooroorlogse, zodat men in het verslag van de
Javase Bank over het boekjaar 1949-50 kan le-
zen: „De tot een veelvoud van de vooroorlogse
gestegen suikerprijs liet de maatschappijen, welke
haar fabrieken in redelijke staat terugvonden, be-
hoorlijke marges ondanks de eveneens sterk geste-
gen kosten als grondhuur, lonen en salarissen.
Maatschappijen, welke voor grote rehabilitatiekos-
ten stonden, moesten echter veelal belangrijke ere-
dieten opnemen om haar bedrijf weer op gang te
kunnen brengen".

Hoofd niet in de schoot
T\ SUIKERINDUSTRIE heeft het hoofd zeker
*-* niet in de schoot gelegd. En mijn welgeïnfor-
meerde zegsman betoogde, dat de fabrikanten nog
steeds hoop hebben dat de algemene toestand op
den duur zodanig zal verbeteren, dat steeds meer
fabrieken in gebruik zullen worden genomen. De
actuele moeilijkheden zijn echter zo zwaar, dat
diverse fabrieken de risico's van een nieuwe aan-
plant niet meer aandurven. Het eerste bericht, dat
vier fabrieken in de Oosthoek besloten zouden heb-
ben dit jaar geen nieuwe gronden in te huren, kon
derhalve helaas niet verwonderen. Opvallend was
o.i. in het desbetreffende bericht, dat de fabrikan-
ten van oordeel waren dat niet de hogere grond-
huur, doch de onveiligheid hen ervan weerhield tot
beplanting van grote arealen over te gaan. Dat zou
dus betekenen, dat de hoge financieringslasten op
zichzelf het bedrijf niet onmogelijk maken. In
deze richting sprak ook wellicht mijn zegsman,
die zeide, dat bij herstel van orde en rust de sui-
kerindustrie hoopte op den duur weer een productie
van een millioen ton 's jaars te bereiken.

Strijd tegen de onveiligheid

W AT betreft de onveiligheid beschikken wij niet
over algemene gegevens. De indruk bestaat,

dat de politie zeker haar best doet en ook voortdu-
rend in kracht toeneemt. Zij is echter voorshands
onvoldoende in omvang en beschikt niet over vol-
doende vervoersmaterieel. Het vertrek van kader-
leden heeft verder een tekort veroorzaakt, dat nog
niet kon worden opgevuld. Met de opleiding, ook
van oud-strijder s is men intussen bezig.

Het leger ondergaat zeker aanmerkelijke conso-
lidatie, welke echter nog niet alle nadelen van het
ver led-en — guerrillastrijdmacht, bestaande uit dik-
wijls ideologisch gerichte groepen — uit de weg
heeft geruimd. Vooral het afgelopen jaar heeft
troepen opgeëist voor andere taken, dan die der
„zuivering"; d'e z.g. K.L.-Ambonezen in de grote
steden op Java noopten b.v. de Indonesische rege-
ring voortdurend een enige malen grotere .macht
in 'reserve té houden. Bovendien: in een land als
Java betekent een „sweep", zonder uitvoerige co-
ördinatie, de achtervolgde benden van de ene
plaats naar een andere vegen. Wellicht dat op den
duur de benden — die zich tijdens de „ceasefire"
(in de periode der niet bijzonder geslaagde inleve-

ring van illegale wapens) op hun beurt consoli-
deerden — geheel uit elkander worden geslagen.
In het dan volgende stadium is een uitgebreide
locale politiemacht nodig om kleine groepen en
individuen uit de maatschappij weg te zeven. Dit
stadium is (nog) niet bereikt. Ontegenzeglijk
zijn de laatste maanden echter vorderingen ge-
maakt: in Midden-Java en het Besoekische zijn
reeds meer dan tienduizend verdachten opgepakt!
Dat bij zuivering door militairen gemakkelijk indi-
viduele politieke tegenstellingen een rol gaan spe-
len is duidelijk. Au fond is dit politiewerk. De
coördinatie van civiele en militaire gezagsappara-
ten door de sultan van D jok j a wijst erop, dat men
van de kant der centrale overheid poogt te voor-
komen, dat het ene kwaad door een ander wordt
vervangen. Juist de laatste dagen zijn berichten
binnengekomen over successen bij de voortgezette
acties tegen benden.

Proefneming

JUIST in verband met deze onveiligheid hebben
de afgelopen maanden wel stemmen geklonken,

die de risico's daarvan voor de fabriek meenden
te kunnen beperken door een nieuwe vorm van
bedrijfsuitoefening in te voeren. Tot nu toe huurt
de onderneming de gronden van de bevolking en
laat die voor haar risico en onder haar leiding
beplanten. Men zou zich echter ook een situatie
kunnen indenken, dat de bevolking op haar eigen
grond en voor haar eigen risico het suikerriet zou
verbouwen, dat men na het oogsten aan de fa-
briek zou verkopen. De onderneming zou derhalve
geen onmiddellijke schade lijden bij diefstal en
verbranding van riet. Voorts zou bij dit systeem,
aldus hoort men van Indonesische zijde, de ware
belangengemeenschap tussen de Westerse fabri-
kant en de Indonesische boer tot uiting komen.
Om nog maar niet te spreken van nationalistische
tendenzen in de geest van „een vrij volk verhuurt
zijn gronden niet". Mijn zegsman deelde mij me-
de, dat inderdaad in deze richting een proef zal
worden genomen. Overleg terzake is gaande tussen
overheid, ondernemer en vakbonden. Voorshands,
zo zeide hij, zou invoering van een dergelijk sys-
teem van verbouw en opkoop van bevolkingsriet
echter leiden tot oneconomische resultaten. De sui-
kerrietcultuur op Java is nu eenmaal een weten-
schappelijk bedrijf geworden, waarin aan het ge-
was de uiterste zorg wordt besteed. Slechts voort- -^
durend toezicht en leiding resulteren in een bevre- ( '
digend rendement aan suiker. Men zou dus slechts
geleidelijk kunnen overgaan tot bevolkingsriet, in
overeenstemming met de mate waarin de bevol-
king voldoende scholing en training heeft verkre-
gen in de juiste en meest economische verzorging
van; het gewas. Voorlopig zou de industrie — en
dus ook de bevoJking — het meest gebaat zijn met
snelle terugkeer van ordelijke en vredige toestan-
den.

Import stagneerde de handel . . .
IV A DE MONETAIRE operaties . van een jaar
1 geleden, waarbij Indonesië het systeem der

deviezencertificaten invoerde, tengevolge waarvan,
ruw gezegd, de import met driemaal de rupiah-
prijs werci betaald en de export tweemaal de ru-
piahprijs ontving, verwachtten officiële kringen in
Djakarta, dat de stagnatie in de handel die tevoren
was opgetreden in afwachting van beslissingen om-
trent het deviezenstelsel aanmerkelijk zou afne-
men. Wat de export aanging, kwamen deze ver-
wachtingen uit. Vooral de hoge prijs, die het bui-
tenland ging betalen voor rubber, stimuleerde de
uitvoer aanmerkelijk. Stimuleerde ook de produc-
tie, doch deze werd door zuiver interne omstandig- /^
heden — stakingen en onveiligheid en verminderde V
arbeidsproductiviteit op de ondernemingen —-weer
a'fgeremd.

De import bleef echter achter bij de verwach-
tingen, hetgeen veroorzaakt werd door tweeërlei
factoren. Ten eerste trad na Korea een internatio-
nale goederenschaarste in, zodat de levertijden
aanmerkelijk langer werden. Ten tweede stegen
de internationale prijzen. Daardoor kwamen de
importeurs, die tengevolge van het nieuwe devie-
zensysteem reeds, in rupiahs uitgedrukt, een drie*
maal hogere prijs moesten betalen in zware finan-
cieringszorgen, ook omdat diverse importeurs in
hun liqniditeitspositie zwaar waren getroffen door
de geldzuivering, die ettelijke millioenen aan hun
banksaldo onttrok en naar de gedwongen staatsle-
ning overhevelde.

Bovendien werden de importeurs . stevig gebon-
den door een stelsel van prijsbeheersing, dat niet
algemeen kostprijscalculatie op basis van de
vervangingswaarde toeliet. Met het steeds
stijgende internationale prijspeil en de lange lever-
tijden maakte zulks het importbedrijf riskant;
strikt uitgedrukt, koopt men zich aldus in een stij-
gende markt langzamerhand arm. Wel betekende



het systeem van de f ree list, dat terzake vrije
prijzen veroorloofde, een verlichting, doch de re-
sultaten daarvan konden pas ettelijke maanden na
bestelling, dus bij aankomst van de goederen in
Indonesië, duidelijk worden. Onzekerheid van de
koers der deviezencertificaten maakte voorts het
doen van bestellingen evenmin aantrekkelijk, doch
hiertegen kon men zich bij de overheid tegen beta-
ling van een kleine premie verzekeren.

Een merkwaardige transactie mag men zeggen:
de verzekeraar (overheid) die zélf het risico (ver-
andering van dé koers der deviezencerttficaten) in
handen heeft!

In hun financieringsmoeilijkheden kwam de re-
gering tenslotte de importeurs wel gedeeltelijk te-
gemoet door toe te staan, dat de deviezencertifica-
ten eerst behoefden te worden betaald op het ogen-
blik van wisselaanbieding en niet bij de bestel-
ling. De bestelpositie zo zeide mij een ingewijde
in de importhandel, is sinds November, toen tot
deze tegemoetkoming werd besloten, dan ook wel
verbeterd. Doch mede door de congestie in de ha-
vens duurt het thans nog geruime tijd, voordat de
goederen in feite op de binnenlandse markt ver-
schijnen. En, zo zeide mijn zegsman, het zou in
het algemeen ook prettig voor de handel zijn, in-
dien het tempo der overheidsbeslissingen wat zou
kunnen worden verhoogd. Rijp beraad is ongetwij-
feld nodig, doch thans duurt het wel eens bijzonder
lang voordat een beslissing afkomt. (In een plura-
listische samenleving, zoals Indonesië, met een re-
gering, die algemeen belang en bedrijfsbelang te-
gen elkander moet afwegen, is zulks uiteraard
moeilijker dan in een homogene maatschappij,
waar men niet de problemen kent van de „vreem-
de" ondernemer, van nationalistische tendenzen,
van de pas behaalde overwinning op de „koloniale
onderdrukkers" — Cörr.). In een oplopende markt,
zo ging onze zegsman verder, is uiteraard het uit-
stellen van orders, omdat men in onzekerheid ver-
keert omtrent hetgeen de overheid op bepaalde be-
langrijke punten denkt te doen, in het bijzonder voor
de goederenvoorziening zeer nadelig. De importeur,
zo zeide hij, dringt nu al zeer lang aan op invoe-
ring van de mogelijkheid om de prijzen te bereke-
nen op basis der vervangingswaarde... Gesteld
dat aan dit verlangen wordt toegegeven en wij dus
meer dan vroeger gaan bestellen, kunnen wij de
onderhavige goederen dan nog wel krijgen?

Nadat het bovenstaande was geschreven, werd
bekend dat de regering de importeurs belangrijk
is tegemoetgekomen door de prijsbeheersing tot
een beperkt aantal artikelen in te krimpen en bo-
vendien de z.g. „vrije winst" belasting af te schaf-
fen. Men hoopt hierdoor de liquiditeitspositie der
handelaren te verbeteren, alsmede dóór prijsbere-
kening op basis van vervangingswaarde de animo
om tot bestelling over te gaan te stimuleren.

De Indonesianisatie
TiE INDONESISCHE spuvereiniteit was de
*-* staatkundige overwinning van het Indo-
nesische nationalisme. Het leek echter onverstandig
;e verwachten, dat het gebeuren op 27 December
L949 een zalige rust inluidde. En zo zag men. dan
in 1950 en ook nu in het economische leven
een sterke Indonesische drang naar verbetering
van positie. De extreme nationalisten riepen om
nationalisatie van Westerse ondernemingen; andere
riepen om uitgebreide bevoorrechting van nieuw
Indonesisch initiatief. Redelijke overweging leidde
echter bij de overheid tot de conclusie, dat de Indo-
nesische maatschappij vooralsnog noch over de
personele noch over de financiële krachten beschikt
om al het werk der Westerlingen over te nemen.
Indonesische newcomers in de handel werden echter
wel geprotegeerd door de eigen regering — van-
daar hun naam, de bentenggroep — en tevens
stonden principiële veranderingen in de structuur
van de handel op het verlanglijstje.

D Jakarta, productenmarkt ?
Z0 was het begrijpelijk dat men eigenlijk ongaar-

ne thee en tabak het land uit zag gaan naar bui-
tenlandse markten, waar buitenlandse handelaren
voor de ter markt geleverde economische dien-
sten hun verdienste in hun buitenlandse buidel lie-
ten glijden. Waarom zouden Amsterdam en Lon-
den moeten profiteren van de theehandel? Waar-
om zou met andere woorden in D Jakarta niet
zodanige productenmarkt met de daaraan verbon-
den verdiensten kunnen worden gesticht? Het zou
een natuurlijke verandering zijn, als niet de
vreemdeling, doch Indonesië een zo groot mogelijk
deel der handelsmarge zou trachten te verkrijgen.
En zo schijnt men op een bepaald ogenblik de ver-
zending van koffie naar Nederland ter verhandeling
ter marke van Amsterdam te hebben verboden.
Toen bleek echter, dat de internationale kopers
van koffie toch niet naar Indonesië kwamen en dat
er derhalve „in koffie niets werd gedaan."

In Indonesië is nauwelyks een z.g. producten-
markt; de exporteurs selecteren, verzamelen en
verzenden de producten voor een belangrijk deel
naar de' internationale centra, waar de internatio-
nale verbruikers plegen samen te komen en waar
ie hoogste prijzen kunnen worden behaald. De voor
dit doel ongunstige geografische ligging, de afwe-
zigheid te Djakarta van een apparaat, dat erin ge-
traind is deze soort zaken te doen, de relaties heeft
en waar, zo betoogde een zegsman uit de export-
handel, terzake geen internationale traditie is ge-
vestigd, maken het voorshands onwaarschijnlijk
dat een productenmarkt in de Indonesische hoofd-
stad zal ontstaan. En naar onze indruk is de be-
trokken Indonesische bewindsman realistisch genoeg
om te beseffen, dat van staatswege in deze rich-
ting geforceerde pogingen weinig zin hebben, zo-
lang men in Djakarta minder heeft te bieden dan
Amsterdam of Londen.

Wij hebben hier een voorbeeld genoemd van een
op zichzelf begrijpelijke Indonesische wens, die niet
snel te verwezenlijken zal zijn. Dat zal intussen de
algemene drang naar „indonesianisatie" niet weg-
nemen. Gezien de achterstand, die in eigen ge-
lederen moet worden ingehaald op het punt van
handelseryaring en kapitaalvorming, zullen er
echter voorshands vrij veel onvervulbare wensen
blijven. Is het tekenend, dat een Nederlandse ken-
ner der importbelangen ons verklaarde, dat meer
Indonesiërs ter opleiding in staffuncties zouden
kunnen worden geplaatst, indien de animo gro-
ter was? Het schijnt wel, aldus deze zegsman,
dat men voorshands liever overheidsbetrekkingen
ambieert. Het komt tenminste vrij veel voor, dat
pas in dienst getreden jongelieden na twee of drie
maanden hun „particuliere" baantje opgeven om
de rijen der overheidsdienaren te versterken. Is
het de lange dagtaak in de handel, het hoge tem-
po, de arbeidsintensiteit? Is het het aureool der
overheid, dat de jongelui bekoort? Is het de sfeer
in de Westerse onderneming, die vooralsnog af-
stoot ?

De newcomer
E1 N hoe is het met de nieuwe Indonesische handelaar?

Hij krjjgt wel deviezenvergunningen. Doch verscheidene
der newcomers doen deze vergunningen, al of niet tegen
een vast maandelijks bedrag, over aan een gevestigde
onderneming. Dit heeft in elk geval dit nadeel dat hvj
geen kapitaal vormt en niet bijdraagt tot de stichting
van een eigen Indonesisch handelsapparaat. Intussen is
de omvang van de handel, die via" deze voor de Indonesi-
sche handelaren bestemde deviezencertificaten wordt ge-
leid, wel zo groot, dat men de groep der beschermden uit
het economische beeld zeker niet zonder meer over het
hoofd kan zien. Het economische nut ervan, noch haar
uiteindelijke omvang kan men thans reeds voorspellen.



De export
T") E EXPORTHANDEL heeft, vergeleken met de
*-* import, ten dele met dezelfde moeilijkheden
te maken. Ook voor de exporteur gelden de moei-
lijkheden van een congestie in de havens, ook in
deze bedrijfstak staat men voor grote financie-
ringsvraagstukken, tengevolge van de enorme
prijsstijging en de invoering van het stelsel der
deviezencertificaten. Wel was de export minder
gehandicapt door de geldzuivering; de exporteur
had uit de aard van zijn bedrijf ten tijde van deze
laatste gebeurtenis weinig liquide geldmiddelen,
doch goederen in voorraad. In elk geval had hij
hoogstwaarschijnlijk aanmerkelijk minder liquide
middelen dan de importeur. Desniettegenstaande
moet hij thans ook dikwijls bankcredieten aantrek-
ken om zijn zaken te financieren.

Het gesprek met een ingewijde in de export ging
voornamelijk over de smokkel, waaraan de bona-
fide zakenman niet meedoet, doch die hem een
deel van de te exporteren producten ontneemt en
Dovendien de Indonesische schatkist werkelijk enor-
me nadelen berokkent. Deze smokkel kan men
constateren bij raadpleging van de invoersia-
tistieken van Singapore en de tótooerstatistie-
ken van Indonesië. Dan blijkt met name, aldus
deze ingewijde, dat er in Singapore veel meer
binnenkomt dan er officieel uit Indonesië wordt
uitgevoerd. Conclusie: het verschil is illegaal uit
Indonesië verdwenen en spekt de zakken der ma-
lafiden.

Men legde mij een statistiek voor van de Rubber
Study Group, waaruit bleek dat bij voorbeeld
alleen in de maand November j.l. 18500 ton rub-
ber uit Indonesië in Malakka werd ingevoerd, die
niet op de Indonesische uitvoerstatistiek parais-
seren. Dat is een ontstellend bedrag. Ook verge-
lijkenderwijs, als men weet, dat de officiële
uitvoer uit Indonesië in 1950 ongeveer 625000 ton
bedroeg. Pat clandestiene bedrag betekent een
devtezenderving in één maand van ruw gezegd
180 millioen rupiah (deviezencertificaten inbe-
grepen).

Er schijnt, aldus mijn zegsman, de laatste maan-
den enige vermindering in deze illegale smokkel
op te treden. Maar er is ook nog de legale
smokkel! Deze komt er op neer, dat op de officië-
le papieren, die een transactie dekken, lagere
prijzen worden vermeld dan feitelijk worden ge-
maakt. Dat betekent dus, dat de betrokken han-
delaar in Singapore een groter aantal dollars krijgt
dan hij aan de deviezenpot afdraagt. Hij smokkelt
aldus deviezen het land uit. Ook hiertegen treedt
men op, doch de resultaten zijn nog niet afdoende

Congestie in de havens
T? EN GEHEEL ander chapiter is wel de congestie

in de havens. In alle loodsen en op alle ka-
den liggen de waren hoog opgetast. De afvoer
stagneert, de aanvoer stagneert. Een der oorzaken
is ongetwijfeld mede de verminderde arbeidspro-
ductiviteit der havenarbeiders. Een verminderde
eerbied voor andermans goed maakt het voorts
nodig speciale veiligheidsmaatregelen te nemen,
welker uitvoering eveneens vertragend werkt op de
behandeling der vrachten, op de aan- en op de af-
voer in de havengebieden. Voorts zijn er wellicht
organisatorische tekorten. Een.en ander is voor de
overheid aanleiding geweest voor Tandjong Priok,
waarop vele verschepingen zich blijkbaar ook met
het oog op de veiligheid beginnen te concentreren,
een commissie ad hoc te formeren. En volgens zeer
recente, berichten zijn thans radicale maatregelen
ter verbetering getroffen.

Vraagt men aan exporteurs, dié hoge rubber-
prijzen van R 10 hebben zeker wel behoorlijke
winsten opgeleverd, dan antwoordt men met de
elegante formule: Eerst het jaar 1950 gaf de ex-
porteur gelegenheid zich enigermate te rehabili-
teren vóór de tijdens de oorlog gemaakte verlie-

zen. Een formule die een zekere tevredenheid ver-
raadt over de financiële resultaten van het bedrijf.

Het menselijke probleem
van de Indo-Europeaan

AFGEZIEN van de Koninklijke Landmacht met
tachtigduizend man, vertrokken er in 1950 naar

schatting zeventigduizend Nederlandse zielen uit Indo-
nesië. Daarvan behoorden er dertigduizend tot het
voormalige K.NJ.L. Veertigduizend burgers verlieten
dus het land, waar zij werkten, waar een betrekkelijk
klein deel gedacht had de oude dag te zullen slijten.
Driekwart 100$ uit het ambtelijke afkomstig; de overi-
gen waren particulieren. In Nederlandse kringen te D.ja-
karta verwacht men voor 1951 een, zij het geringere,
voortzetting van deze exodus. En aan het einde van
dit jaar zullen er naar ruwe schatting nog honderd-
duizend Nederlandse staatsburgers in Indonesië zijn
gebleven. Deze Nederlandse kolonie zal voor het
merendeel bestaan uit de z.g. blijvers, meest Indo-
Europeanen, de „gewortelden". Percentagegewijs maken
zij dan van het totale aantal Nederlanders waarschijn-
lijk een nog groter deel uit dan vroeger. Wat zal de
toekomst voor hen brengen?

Deze vraag is belangrijk. Want men zou wel
blind moeten 'zijn om de contouren van een nade-
rend vraagstuk van grote omvang niet te zien. De
termijn, waarbinnen „blrjvers"-Nederlanders kun-
nen opteren voor het Indonesische staatsburger-
schap, nadert immers het einde: twee jaar na de
souvereiniteitsoverdracht, in casu ultimo December
1951. Laat men die termijn verlopen, dan blijft men
dus Nederlander. De greep der gewortelden, voor
wie Nederland het, dikwijls onbekende, vaderland
is, maar Indonesië het feitelijke moederland, waar
zij geboren zijn, getogen en waar zij zich hun graf
hadden gedacht, de groep der „Indische Nederlan-
ders" staat voor een keuze ----

De Indische Nederlander heeft zich niet met het
Indonesische nationalisme kunnen vereenzelvigen.
Er zijn in de afgelopen halve eeuw misschien wel
momenten geweest, dat er tendenzen in deze
richting optraden — toen Douwes Dekker in 1912
de Indische partij stichtte — doch met het wassen
van de Indonesische nationalistische beweging dis-
tancieerde zich de Indo-Europeaan daarvan al dui-
delijker. Hij mocht dan behoren tot de sociale
groepering, die tussen de puurblanke top en de In-
donesische massa in lag, mentaal reikte hij uiter-
aard naar de „totok", daarin gesteund door het
Nederlandse staatsburgerschap. Sociaal was het
puur-blanke exclusivism'e afgeflauwd. Sinds 1912
— toen de Nederlandse artsen met verbazende ge-
borneerdheid schreven: „Aan een werkkring waar
plichtmatig werken en toewijding hoofdzaak zijn
(zoals bij het onderwijs blijkt, daar maar hoogst
zelden Indo's onderwijzer worden) hebben zij dan
ook van huis uit het land, en controle op hun werk
kunnen zij absoluut niet verdragen, omdat het de
toets der critiek niet doorstaan kan. Wilskracht, be-
halve in het kwade, is bij hen dan ook hoogst zeld-
zaam en weinig goeds is van hen te verwachten, om
nog niet eens te spreken van de slechte elementen,
die van abortus een broodwinning en van overspel
een tijdverdrijf zullen maken- Moeten van deze
mensen artsen worden gemaakt?" — sinds 1912,
is er wel iets veranderd. Intussen was een ande-
re zaak, dat, naar gelang het sociale milieu van
de Indo-Europeaan lager was, hij wat leefgewoon-
ten betreft minder Westers is te noemen. In deze
plural society verkeerde hij op een grensgebied.
En de spanningen tussen Europeaan en Indonesiër
deden zich in dat grensgebied wel het hevigst ge-
voelen.

Het Indo-Europees Verbond propageert een keu-
ze naar de Indonesische kant. De argumenten
daarvoor zijn begrijpelijk. De Indo-Europeaan —
het merendeel 'behoort tot wat men de kleine mid-

_
(
v



C

C

denstand zou kunnen noemen — zal zich slechts
thuis gevoelen in Indonesië. Dat is in wezen zijn
land Daar lag zijn jeugd, zijn opvoeding, zijn be-
trekking, daar zou zijn graf liggen. Hij ging nim-
mer met verlof naar Nederland — had daarop als
„locaal aangeworven Kracnt" over het algemeen
ook geen recht, zou daarover vóór de oorlog ook
niet hebben gedacht In de kille, haastige steden
van het grijze Holland met de gesloten mensen,
met het in zichzelf gekeerde huiselijke leven achter
dichte gordijnen, zou de mens uit het zonnige tro-
penland niet aarden. Hij zou er zijn vertrouwde
„Indische" leven stillekens missen, wegkwijnen
Hij zou daar op de arbeidsmarkt onmogelijk kun-
nen concurreren tegen de keiharde, eeuwig wer-
kende Nederlander, waarmee hij zich niet zou assi-
mileren. Zou hij zelfs in Holland geen uitgestotene
zijn, een „D.P." in het uit zijn grenzen barsten-
de overvolle „vaderland"? Kortom, volgens dit
betoog hoort de „gewortelde" in Indonesië thuis,
voor nu en later en tot het einde zijner dagen. In
dit betoog ligt de keuze voor de hand: verwisseling
van het Nederlanderschap voor het warga-negara-
schap van Indonesië.

Aan het einde van dit jaar moet dus de keuze
worden gedaan. Opteert hij niet voor het warga-
negaraschap, dan is hij dus besloten echt een
„vreemdeling" te worden- Doch dan is Indonesië
ook niet meer gebonden aan b.v. verschillende
garantiebepalingen betreffende Nederlandse amb-
tenaren. Reeds nu — doch dan nog veel gemakke-
lijker — kan Indonesië zich ontdoen van vreem-
delingen-ambtenaren. Met andere woorden: men
moet dan de mogelijkheid van werkloosheid voor
de gewortelde voor ogen houden. Of het bedrijfs-
leven geneigd en in staat is Indische Nederlan-
ders in groten getale op te nemen, lijkt twijfelach-
tig. Reeds nu begint de aandrang van de Indone-
sische kant om in de staven Indonesiërs op te
nemen. Men hoort zelfs wel eens spreken over een
numerus clausus. Indien het Westerse bedrijfsle-
ven beperkt zou worden in het te werk stellen
van Nederlands personeel, worden de mogelijk-
heden voor de „gewortelde" niet groter. Integen-
deel. Zoals een Indo-Europeaan, warga negara,
dezer dagen — gechargeerd — opmerkte: na '51
gaat de Indo de kampong in.

T") E hier opgesomde bezwaren tegen vasthouden
*-* door de hier gewortelde Nederlander aan zijn
Nederlands. staatsburgerschap mogen niet gering
zijn: tot nu toe ziet de Indo-Europeaan nog veel
groter bezwaren in het aanvaarden van de Indone-
sische nationaliteit. Men kan zeggen, dat in het
bijzonder de „blijver" aan zijn Nederlanderschap
is gehecht; het heeft vroeger „de kleine boeng"
vooral verheven boven de „gewone" Indonesiër.
Hij zou bovendien uit een Indonesisch staatsbur-
gerschap alle consequenties moeten trekken. Zijn
kinderen op de Indonesische school zouden bij-
voorbeeld het Nederlands alleen nog maar
van de ouders leren. Hij zal tot het Indonesische
salarispeil moeten dalen. Zelfs zijn recht — als
gewezen Nederlands ambtenaar — op de eenmalige
overtqcht naar Nederland zou vervallen.

Daarom kozen hooguit een paar duizend Indo-
Europeanen tot nu toe voor het warga-negara-
schap... de rest der wellicht tachtigduizend wenst,
althans voorshands, niet het Nederlanderschap af
te staan. Daarbij is uiteraard van invloed geweest
dat het eerste jaar der souvereiniteit in Indonesië
geen hemel op aarde heeft gebracht. Integendeel.
Nederland zou wel eens een wijkplaats moeten
worden . . . zo denkt men.

De Nederlandse trekker, de man die in Indo-
nesië aankomt, om na ommekomst van zijn con-
tract weer Nederland op te zoeken, gevoelt zich
over het algemeen niet meer aan Indonesië gebon-
den. De gewortelde wel. Doch de zekerheid van b.v.
de Garantiewet (voor de ambtenaren) die hem bij
vertrek uit Indonesische dienst bepa_alde gelden
toekent, is niet toepasselijk op Indonesische staats-
burgers. De „gewortelde" — als hij het Indone-

sische staatsburgerschap niet weloverwogen kiest
— zou dus wel eens „trekker" naar Nederland
kunnen worden, d.w.z. eenmalig trekker. In zijn
uiterste consequentie zou dat betekenen, dat Ne-
derland binnen korte of langere tijd nog ettelijke
tienduizenden Indo-Europeanen moet ontvangen,
die onderdak moeten hebben, voedsel, geldelijke
onderstand en een werkkring. Terwijl een belang-
rijk deel misschien, als de ontwikkeling in Indonesië
een keer ten goede zou gaan vertonen, weer zou
willen terugkeren, ja misschien zelfs zonder specta-
culaire verbetering van de situatie. Doch, dan staat
niet vast of zulks zou kunnen... En de „D.P. in
eigen land" zou verkommeren

Culturele samenwerking

D E RONDE TAFEL-CONFERENTIE leverde
onder andere een overeenkomst betref-

fende de culturele samenwerking tussen
Nederland en Indonesië op. Het is met dit
accoord als met de Unie: Indonesië was en is
er niet bijzonder voor geporteerd. Voor zover
ons bekend, is op grond van dit arrangement
dan ook geen feitelijke daad van enige
betekenis gevolgd: het is een dood stuk papier
gebleven. Dat zal voor velen in Nederland een
teleurstelling zijn geweest. Zowel voor hen,
die met de meest volstrekte onzelfzuchtigheid
en belangeloze bedoelingen contacten tussen
Nederlandse en Indonesische cultuur zouden
hebben bevorderd, als voor hen, die ver-
onderstelden — nadat de staatkundige band
vrijwel was geslaakt — met culturele argu-
menten nog een Nederlandse vinger in de
Indonesische pap te kunnen houden. Nu de
verwezenlijking van dit accoord op zo weinig
is uitgelopen, zou het goed zijn zich er nog
eens op te bezinnen, nu de fanfares der R.T.C,
zijn verstomd.

Slechts ten dele is het algemene wantrouwen
tegen Nederland afgenomen. En het vasthouden
door Nederland aan de souvereiniteit over Nieuw-
Guinea heeft een situatie doen ontstaan, waarin
geen voorstander van dit culturele accoord (zo
hij er thans nog is) zijn goede gezindheid te dezen
met kans van slagen zou gaan uitdragen. Men
zou er zijn prestige als nationaal voelend burger
mee in de waagschaal stellen ... en dat vindt men
bepaald niet de moeite waard. Eigenlijk is dit ju-
ridische harnas slechts een belemmering voor fei-
telijke culturele samenwerking Aldus de quin-
tessens van een gesprek hierover met een voor-
aanstaand Indonesiër. Dit laat aan duidelijkheid
weinig te wensen over, dunkt ons.

Men zou overigens het vraagstuk der culturele
betrekkingen van de andere kant kunnen aanvat-
ten. En dan beginnen met de vraag: is er veel
grond voor samenwerking? Bij beantwoording
van deze vraag neigen wij ' tot de conclusie,
dat Nederland aan Indonesië eerder eenzijdige
dienstverlening op dit gebied heeft aan te bieden,
dan op samenwerking heeft te rekenen. Dit laat-
ste impliceert immers de aanwezigheid ener
nationale Indonesische cultuur. Men kan zeker
spreken van regionale culturen, doch de toe-
stand is juist zo, dat Indonesië zich bevindt in de
geestelijke worsteling om een gemeenschappelijke
bewustwording van hetgeen zich aan culturele in-
spiratie en aspiratie voordoet. Indonesië moge dan
een stoot zijn, het is in zekere zin nog bezig
een natie te worden. Als men de conclusies leest
van het culturele congres, het afgelopen jaar in
Djakarta gehouden, waar het „denkend deel der
natie" in zijn velerlei schakering aanwezig was,
dan blijkt het bovenstaande geen betweterige Wes-



terse gedachte te zijn. De conferentie gaf immers
als haar mening te kennen: „Dat in het bijzon-
der nu Indonesië een vrije en onafhankelijke staat
is geworden, de Indonesische maatschappij zoeJêt
naar een inhoud en vorm van cultuur, die in over-
eenstemming is met de wens van de maatschap-
pij en de eisen van de moderne samenleving". Vopr
samenwerking van gelykgestemde zielen in Neder-
land en Indonesië is onder die omstandigheden,
terwijl men in Indonesië nog zoekende is, slechts
een smalle basis van individuen aanwezig. '••

Wij stelden, dat Nederland met het cultureel
accoord iets zocht, wat er niet was. In de sfeer
der politici heeft men het op hoogtijdagen nu een-
maal'- gemakkelijk qyer samenwerking. (Dit is
waarlijk niét tot Nederland beperkt.) Dat wil niet
zeggen, dat Nederland werkeloos in het cultucele
veld behoeft te staan. Geenszins. Genoemd werd
reeds de culturele dienstverlening aan een land
dat wij reeds driehonderd jaar kennen en welks
leidende laag ons kent. Met dr van Nieuwenhiuj-
ze ***) kan men het eens zijn, dat Nederland voorts,
uit zuiver practische overwegingen tevens voor
Indonesië (politieke tegenzin daargelaten) een
uiterst gemakkelijke toegangspoort zou kunnen
zijn, naar het ganse Westen en wat dat Westen
als cultuurdrager oplevert.

TTET INDONESISCHE culturele leven — in bre-
de zin — zou overigens o.i. zeer bepaald gebaat

zijn met een redelijk goede verstandhouding met
Nederland, waardoor deze Nederlandse dienstver-
lening, als boven genoemd, zou kunnen worden be-
vorderd, ja, niet zou worden afgebroken. Tot nu.
toe zijn kennis en wetenschap omtrent Indonesië

•voor een zeer belangrijk deel verzameld in de
arsenalen der Nederlandse universiteiten, biblio-
theken en menselijke breinen. Het zou feitelijk
Voor Indonesië een verlies, een zwaar verlies zijn,
indien dit materiële en geestelijke arsenaal moei-
lijker toegankelijk zou worden, of onverhoopt zou
worden afgesloten om op den duur waarlijk tot
stof te vergaan. Indonesië en zijn cultuur zullen
slechts nadeel ondervinden, althans geen-voordeel,
van het vergaan van Nederlandse kennis van het
eigen land.

"TkAT NEDERLAND de „samenwerking" meer
*-* stimuleert dan Indonesië, vindt zijn bevesti-
ging in de aanwezigheid te Djakarta van een ver-
tegenwoordiging yan de Nederlandse Stichting
voor de Culturele Samenwerking. En wanneer ons
betoog zich nu, op het niveau van het menselijke
zou mogen gaan bewegen: niet dikwijls werden
mensen voor een zo delicate taak gesteld, als deze
vertegenwoordiger en zijn medewerkers. Wij noem-
den reeds de achterdocht tegen het culturele
accoord- De achterdocht tegen de Stichting met
haar fraaie behuizing — eenvoudig, maar weids —
is misschien in bepaalde (en niet de slechtste)
kringen nog wel groter geweest. Men ko^ immers
redeneren, dat, terwijl de Amerikanen via hun
Usis en de Engelsen via hun Information Servi-
ce vrij rechtstreeks propaganda maakten, de Ne-
derlanders blijkbaar via een mantelorganisatie
cultureel-'imperialistische pogingen gingen onderne-
men. Men kon dit na de souver einiteitsoverdracht
des te gereder Veronderstellen, daar de officiële
'vöörliehtingsafdeling van het Nederlandse Hoge
Commissariaat, nu eenmaal minder publiek trekt
en trok dan dé bibliotheken van Usis en Bis, die
politiek in een yoordel.ige:jr positie verkeren. En
,zo was en blijft in eerste instantie het eerste doel
der-.Stichting deze .argwaan weg te nemen. En
dat we! voornamelijk onder die; categorieën der
jtndones.is.che intellectuelen, die de zuurdesem van

het Indonesische culturele leven kunnen worden
genoemd. '

Deze argwaan is een afschuwelijk iets; het geeft
aan discussie en wezen der betrokkenen iets ver-

:wrorigens. Daar doorheen té boren, dat recht te
trekken, is een zenuwslopende bezigheid voor bei-
de partijen. Indien dit overigens in Indonesië mocht
gelukken, zal o.i. eerst het resultaat daarvan kun-
nen aantonen, of er van wezenlijke samenwerking
sprake kan zijn. Dit alles is werk van lange adem
en zolang ^politiek" — en het ganse leven van de
hele leidende laag in Indonesië is doortrokken van
politiek, kan althans met politieke argumenten
worden toegerust, eventueel ter camouflering van
andere argumenten — een aangename en open
verstandhouding met Nederland blijft bemoeilijken,
zal ook het werk der Stichting iets gewrongens
hebben. Vertegenwoordiger te zijn in de een
of andere zin van de vroegere overheerser is
geen geestelijke sinecure. Juist met het oog op de
omstandigheid dat dit een werk van lange adem
is — en niemand weet hóe ,lang — worde men
vooral in Nederland niet „ongeduldig". The benefit
of the doubt dient de Stichting zeker voor een
redelijke reeks van jaren te hebben! En zijn overi-
gens wel tekenen, dat de activiteiten der Stichting
weerklank vinden.

Men krijgt de indruk, dat de werkwijze der
Stichting te Djakarta in grote lijnen juist is
geweest. Zij toont in boekerij, schilderijententoon- (
stelling, uitzending (op beperkte schaal) van kun- •-
stenaars naar Nederland, in muziekavonden
(Hans Gruys) enerzijds een zo ruim mogelijk
beeld van wat het Westen — en niet alleen Neder-
land — kan zijn; zij stimuleert harerzijds ook ken-
nisneming met hetgeen Indonesië te bieden heeft.
Zij is niet begonnen met grootse manifestaties,
doch begon met vrienden te maken. Men zou mis-
schien een grotere relatiekring nuttiger kunnen
achten, — doch in persoonlijke betrekkingen moet
men nu eenmaal een keuze doen: een -mens heeft
niet meer dan twaalf werkuren per dag. In Neder-
landse kring te Djakarta uit men nogal gemakke-
lijk critiek op het doen, en laten van de mensen
van de Stichting. Zij rees, voor zover zij mij ter '
ore kwam, niet dikwijls uit boven die van de bor-
reltafel- Aangezien dit prettige meubelstuk — vroe-
ger had men zeer' bijzondere met een gat in het
midden, waaruit de bediende regelmatig opdook,
met de vierkante fles gereed om in te schenken —
hier veel gebruikt wordt, is de critiek navenant.
Dit lijkt niet billijk jegens de vertegenwoordiging
der Stichting. Wat de laatste op zich heeft geno-
men is een experiment, waarvan de resultaten
voorshands Zo imponderabel zijn, dat de tijd voor
critiek zeker nog niet gekomen is. Of deze verte- f
genwoordiger of zijn zoveelste opvolger de „suc- v,
cessen" zal boeken, ligt verborgen in de schoot
van wat men Nederlands-Indonesische betrekkin-
gen noemt. Als men er in kan geloven, dat deze
betrekkingen eens een winst voor beide landen
zullen betekenen, dan vrage men niet al te haastig
om deze successen!

*) Wel is opgericht het Bureau Reconstructie Na-
sional met het doel de gedemobiliseerde strijders
op te vangen en t.z.t. in de maatschappij terug te
leiden. Deze dienst verkeert nog in - het eerste
groeistadium,
**) Deze cijfers zijn ontleend aan het'jongste ver-
slag van de Javase Bank.
***) Dr C. A. O. van Nieüwenhuijze:-Culturele
autonomie-,- Indonesië, vierde jaargang, nrs 3 en 4.

Overdruk uit N.R.C, van .Woensdag, 2 Mei 19!?1,.
o- LITERATÜÜRDIENST r r
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No. 1106 - D - 16 -'51.

"bijlage:éê*a. (1.-)

Onderwerp: NEDERLAND - INDONESIË.

20 December 1951.

T e r t r o u w e l i j k.

Hierbij wordt toegezonden een fotocopie van een gestencilde cir-
ouraile,welke door de vereniging "NEDERLAND - INDOMBSÏE" - afdeling
literatuurdien st - per post aan de leden en voormalige leden van
deze vereniging werd toegezonden.

Naar uit de gewijzigde redactie van deze circulaire kan blijken,
was de circulaire aanvankelijk^ bestemd voor de redacties van ver-
schillende dag- en weekbladen h.t.l.Einde.

fï 2 OEC. 1951



'"vi-'̂ '.'̂ 'S..' '••-V'1'-*"

'Den Haag',, ,'datiui postmerh

«fè^SSfck-^ K -^to^^v^r-.-.-;,;

.
Aan de Bod'óo V>e- v an gttg-

^^tf^X^^^'^'^öds'-vdór, de-Bouvgreiniteits-Qverdraxih't, werd in Mei
I^VJp.1'̂ ' ••:''/;'^'W*Vl*l'aïid~ Indonesië,. ëan Lite'raTuuïtflenst 'opgericht.

1949 dóór•&& Vereniging'

S-dienst .stelt; zi'Sjh ten doel htt culturele, èontact tussen .Nederland en
-itaonësië "te. versterken. ' . .: • . ' " ••- : - -

Dl.t doel;, kan op::; vele wij.zen worden nagestreefd,, de Literatuurdienst wil er
lie.t zïjne'toe'bijdragen door het zend en. van lectuur in 'de ruimste zin des

" '_ ..In'^dnesië, als jonge,' zich vormende staat, heeft een nijpend gebrek aan ge-
;:•.:• 3'e"§6n .vob rlióht ing. Dë.NederlanuSe taal .is nog steedo een belangrijk medixan

' -;'---'J- ->r deze s^aat.. zich toeg?np kacr verschaffen tot wetenschap, 'techniek er
.Voor''Ofts land'is hs^ van het'tioogste belang, dat onze taal op .< ! ï t pe-

.belèngriijlc-e rol blijft, spelen* '. • . , " ' ' •
•vI3ë Literatuurdienst' w«rd' opgericht,.'pro dit tweeledige doel, dus üe hulp --̂ r.

..'^ïndohesië1 ëri" het ,goe-èe belang van Nederland, te dienen '

m^m^jê^r^^.

11\.
zijn oprichting' werden t %6èO-«iaand~ en -weekbladen en * ,^00 -boeken sarj

leizende jndbneEiërs ,en aan b^bliotheicen, redacties van kranten.,
leeszalen anz. .veradpder1*' Een lij.st van dt 425,adressen in, Indo

,dë- dienst .tot '-zijn' beschikking. ,Töle brieven bereikten ons mei
-dalik vóQr de gè^onél-en 'le'-c.tuur.' [lm. ~»; • • , . . '

;._.,-' :De 'boeken,^ wieekr en. .^aandbladën ^'rd-sn; öns'-töeëeeonden door leden van on&e
's^- v.ere'r^i^ing en andere: isympathiserenden. Geregeld ontvangen wij echter van de
'̂• •,. 'Pisdöcties, van .e^'jj^JfetSar maand- en weekbladen; een 5 a/JÖO-tal pas verschenen'

5;.?; .'éxö^laren^'gratis^ Tp^aj'-verzending naar Indonesië1.;'-
• >:, -jDi;t i''B/naïtouri^kj9i^'''i8i^«r'.w^ardLtevolJe- bij.dïïage, omdat; deze periodieken dan
-• '-koctvjia'-het' verBciiijn^a...!» Indonesische handen komen., • • ' . - . .
s^;. Zo'u dez.e uateenzeifing van 'ons werJc ycor 'ytt •'ped.am^'i'a'vwellié^-t- eea; reden zij a
°p;v- ajsde te ^helpen., '.U". küAt • e.ry:aa' .'Overtuigd zijn, dat Uw,, tijdschrift, maand- c f

ï.'it •'ffik^:'Bteun,, óofc. 'een;:ii»|ijcp^- .g^atiö abojan'ement' -.p'f een1

^^4'̂ >»ciiQitBgi»aB; h\mgiei .̂XlaiI'; sseer • wegkom z^j' n./ >v .-••..;.',-'';' 'k, •
~ ^~f' n -^^ J_. '̂ >r-,- --" . ..• •' • '«-V.̂ ^^r/̂ P^r™*m^ LJ" ĴM*̂ «li.̂ **««iî ^ • ^^v .

. ̂ ^^'m^r^a^ds^..^^^ Verschijningsvormen van gedegen wetenschap
"'"5l?il^ii:S';wërk;tW^fe^ittSt!^ard .ttadéclirif.ii,1!^ gelukkig in vele Indonesische

g«renjï|ëa'4ï'land;," ^fi^.emesi ë



Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen).

F G E D A A N

T/
Interne aertïwij zingen A C D

A C D.4tx

leningen (Nummeren s.v.p.!):

A.̂ \̂i*k:4k,...s.-~U ,̂̂ ^



'

No. 1106 - C - 16 - '51.
(Uw brief van 21-7-1951, No.109547
en rappel van 24-10-1951)

Onderwerp : Stichting "Nederland-Indonesiè*"
OP KAART

PAR:

V e r t r

Medegedeeld wordt, dat de ïn^'ovenaangehaalde brieven genoem-
de Klaas GHDL, ten rechte is genaamd : Klaas GHOQL. geboren te
Modjokerto op" 16-6-1920, kantoorbediende bi^ de firma J.P.WÏBRS,
N.Z. Voorburgwal 7 Amsterdam en wonende Frans van Mierisstraat
1S3 bov. te Amsterdam,

Betreffende het vermelde in het - als bijlage bij Uw schrijven
gevoegd zijnde - geheime rapport van de Inlichtingen Dienst te

s Gravenhage, moge worden verwezen naar het dezz. schrijven
No. 1106-A- 51 van 8 Mei 1951. Einde.

5.



Copie voor 00.109547

MINISTERIE VA!?
BINRSSLAïTOSE ZAKEN

Ho.:C. 109547
Bij l. i gene
CAW/I, TA.5.
Betr.s Stichting

"Nederland—Indonesië"

's-Graverihage, 24 October 1951.
JaTastraat 68

ÏEHEIM

Ik moge II o® bericht Terzoeken op mijn geheim schrijven
van 21 Juli 1951, no,109547» handelende over het in hoofde
dezes vermelde onderwerp.

HEÏ HOOtfD VAN DS DloHST
Namens de?»,

AÏ. de Heer
Hoofdcommissaris van Politie,
te
A H S f Ë H D A M .

Rappel: 30-11-1951



OW/I GOt

BS?» *
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21 1951

rap -port é@
oopi® van het geheiiae
St dor Geakööntopolitic

10 il»i |*l*t DOM* 22/30t aoge
U vtvftMdMft aid wel te villen Inlio&te» over d©

persoaalia ans. van de daarin e^aoesde Haas &BOL*

Hill? IDOf VAS Ds

Aan d© HoofdeoisMaissaris van

K. E. BRESLAU

Rappei :

Antwoord :„„..



<%» G- E H K I M

Verbinding: ïïo.12

Doss.22/80 /

Onderwerp: Stichting "Hederland-Indonesië".

Datum ontvangst bericht:

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanties:'

Ondernomen actie:

18 Mei 1951.

Van een informant werd het volgende vernomen:

Klaas GHOL (verdere personalia niet bekend),

secretaris van de vereniging "ïïederland-Indone siè"",

afdeling Amsterdam, heeft de bestuurders van de Stich-

ting "Nederland-Indonesië" in contact gebracht met de

onlangs in Nederland gearriveerde directeur van de

Javase Bank (naam is dezerzijds niet bekend). Deze

vertrekt in de week van 13 - 19 Mei 1951 voor een

studiereis naar Amerika. Het is zijn plan om vandaar

Indonesië terug te keren, (einde)

C.
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Copie voor 00.108233
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18 Mei 51

C. 108657
CAW/I, TA.10.

G1MI1M

"Hederland-ïndooeaie*w

Ik heb de eer uwe Bxeellentie hieroevena aan te bieden
een rapport over een door de afdeling Haarlem der Vereniging
HN«derland-Indonealë" georganiseerde Bamenkoraat, naar ds inhoud
waarvan tor bekorting verwezen aog» «orden.

HEf HOOFD VAH DE

Mr HéW,gelderfaof

AAK;

Zijne Bzeellentie de Minister Preaident,
Zijne Ixeellentie de Viee-tfiniater President
Minieter zonder Portefeuille,
Eliü* Eicellen tie d» Minister van Buitenlandse Sak «n,
Zijne Excellentie de Minister van Onderwijs, Enneten
«n Wetenschappen,
Zijne Excellentie da Minister voor ÏÏniecaken en
Qverseeae Kijkadelen,
te
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GEHEIM - RAPPORT

In April j.t. zond het bestuur van de afdeling Haarlem der
Vereniging "Nederland-Indonesië" een uitnodiging aan leden en aan
Indonesische studenten tot het bijwonen van een door de afdeling
belegde zgn. gesprek-avond. In de uitnodiging is gestipuleerd, dat
"dit gesprek niet de besmettingsgevaren met zich brengt, welke de
omgang met heel of half-koloniale Nederlanders ongetwijfeld inhoudt".

Tijdens de gesprek-avond (25 April 1951) zette de afdelings-
voorzitter Mr J«H.van WIJK uiteen, dat het samenzijn bedoeld was als
experiment om elkaar nader te leren kennen. Volgens hem beoogt de
vereniging een culturele, sociale "en economische samenwerking tussen
Nederland en Indonesië, doch anderzijds vestigde hij de aandacht er
op, dat de vereniging progressief is. Later weer op deze bijeenkomst
het woord voerende legde hij nogmaals de nadruk op het progressieve
karakter der vereniging, waarvan de leden zijn: progressieve Neder-
landers, die, aldus Mr van Wijk, er altijd naar gestreefd hebben,
dat Indonesië een onafhankelijke staat zou worden. De vereniging is
sterk gekant tegen alles wat naar koloniale overheersing riekt.
—- Van het gesprokene op deze gesprek-avond, waar o.a. aanwezig
waren vertegenwoordigers van de "Rukun Peladjar Indonesia" en van de
"Perserikatan Kristen Indonesia" (Perki), kan nog van belang geacht
worden een opmerking van de voorzitter van de Leidse afdeling der
Rupi waaruit het heersende wantrouwen der Indonesiërs naar voren
kwam. Hij zeide, dat de studenten enige tijd geleden een aanbieding
hadden gekregen van de "Stichting voor Culturele Samenwerking" te
Amsterdam om een woonschuit in te richten als clubhuis voor de stu-
denten, van welk aanbod echter geen gebruik was gemaakt. Hij voegde
hieraan toe, dat de studenten weer allerlei aanbiedingen krijgen n.l.,
dat de huur van een lokaliteit voor vergaderingen en gezellige bijeen-
komsten door de Stichting gedragen zullen worden. Ook zouden de stu-
denten in hun moeilijkheden geholpen worden. Dit alles maakte hem
wantrouwig en hij stelde de vraag vanwaar het geld komt en wat er
achter die aanbiedingen zit, daarbij ook zinspelende op steun aange-
boden aan Indonesische studenten door de Stichting "Rijkseenheid" en
door de Stichting "Door de Eeuwen Trouw".

De heer Van Wijk merkte naar aanleiding hiervan op, dat de
Vereniging "Nederland-Indonesië" geen bijbedoelingen heeft en dat de
studenten niet bevreesd behoefden te zijn, dat zij bij haar in ver-
keerd gezelschap terecht komen. Hij bood de studenten aan concerten
en opera's bij te wonen op kosten der vereniging.

Een communistisch georiënteerde afgevaardigde van de Rupi te
Amsterdam stelde hiertegenover, dat dit slechts de "lichtzijde van de
medaille" was; er was ook nog een andere n.l., dat hij niet alleen met
Nederlandse intellectuelen maar ook met de arbeiders in contact wilde
komen.

Op een vraag tenslotte van de afdelingVvoorzitter of deze ge-
sprek-avond nog door andere gevolgd moesten worden antwoordde deze
Rupi-afgevaardigde, dat deze bijeenkomst als een experiment beschouwd
moest worden en dat verder ware af te wachten wat hieruit zou groeien.

16-5-1951.
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No.: 2475

Betr,: VERGADERING NED.INDONESIË A?D. HAARLEM.

/' In aansluiting op mijn schrijven van 25-4—'51
No. 2465/VIII volgt hier een verslag van deze vergadering op-
gemaakt door een betrouwbaar Indonesiër:

Contactavond van de Vereniging " Bederland- Indo-
nesië " afdeling Haarlem met de Indonesische verenigingen RUPI,
PERKI en PERINTIS BUDAJA gehouden op 25 April 1951 's avonds om
8 uur in Hotel :.Eion d'Or, Kruiseweg 34, Haarlem.

jpe Heer VAN WIJK van de Vereniging Nederland-Indo-
sië,afdeling Haarlem,zet te uiteen, dat deze avond werd gehouden
als een experiment om elkaar nader te leren kennen. De vereniging
beoogt een culturele, sociale en economische samenwerking tussen
Nederland en Indonesië, Ze tracht de kloof tussen -beide landen
,te overbruggen door conta'cten op te nemen met Indonesiërs, en
elkaar beter te leren kennen.

De bedoeling van deze contactavond is dan ook om
te weten te komen of de vereniging voor de hier te lande wonende
Indonesiërs iets kan:doen. Er zit in dit aanbod niets achterbaks.
De vereniging is aeer progressief en is nog een overblijfsel van
de Vredesbeweging,die gedurende de Duitse bezetting door Neder-
landers en Indonesiërs was opgericht. Het doel van deze beweging
was er naar te streven dat na de oorlog aan Indonesië de autono-
mie in Rijksverband zou worden gegeven.

In de souvereiniteitsoverdracht op 27 December 1949
zag de vereniging de verwezenlijking van haar politiek doel. Nu
beweegt zij zich op cultureel, sociaal en economisch terrein.

De vereniging zou gaarne de helpende hand bieden <• ••••.
Indonesiërs hier te lande, die voor moeilijkheden komen te

t aan. De Heer JL&Sffî BüKA/yan de RUPI zette het doel en streven
van/de RUPI uiteen " De Indonesische studerenden hier te lande",
zei spreker " hebben met veel moeilijkheden te kampen. Niet al-
leen dat ze geconfronteerd werden met alles wat voor hen nieuw:
is, maar ook met de Westerse mentaliteit en bovendien moeten ze
de tijd die ze buiten Indonesië doorbrengen zo productief moge-

jk maken." j«——.•** .
De heer /BONANG 'varLjjJERKI zei dat zijn vereniging

zich niet beweegt op politiek iferrerû  Zij is een religieuse
vereniging, dienhet geestelijk contact tussen haar leden bevor-
dert, j*""""""! k ^

De heer/PAKUfvan de PERINTIS BUDAJA'verklaarde
zijn vereniging op Te vatten i's'als dé culturele voorpost

van Indonesië. Haar 'doel is nu meer bekendheid te brengen onder
de Europese .. „:._;,,- bevolking in het algemeen en de Nederlandse
bevolking in het bijzonder over de Oosterse kunst. Tot zijn
spijt moest spreker ondervinden, dat het Hollandse jDubliek hier-
door geen interesse heeft. Eerst wannee*r zij( de Indonesiërs) in
et buitenland zijn opgetreden , begint het publiek pas zijn
elangstelling te tonen

De heer CRAMER'.
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De heer CüAMER, oud lid van de Volksraad sprak er
'ijn voldoening over uit, dat de verniging Nederland-Indonesië
deze contactavond heeft georganiseerd.

Spreker is geboren in Sidhoardjo en heeft als in-

fenièur bij de B.O.W. in Indonesië gewerkt. Hij was lid van deolksraad geweest vaarde I.S.D.P.Spreker besprak de huidige toe-
stand in Indonesië en vindt het jammer, dat de sentimenten zo
hoog opgelaaid zijn, zodat de beste krachten, die het land hadden
kannen helpen opbouwen gedwongen werden het land te verlaten.
Hij noemde de naam van Prof.v.BLOMMENSTEIH, met zijn irrigatie-
plannen van geheel West-Java, plannen die ± 500 millioenen kos-
ten. Deze Prof,v,BLOMMENSTEIN had gaarne naar Indonesië terug ge-
Wild,, maar de R.I. heeft hem niet teruggeroepen.

Hij besprak de arbeidstoestand in Indonesië."Met
Merdeka alleen kan het land niet vooruitkomen1,1 zei hij." Er moet
geproduceerd worden en liefst meer dan voor de oorlog. Hij memo-
reerde ook de maatregel, die de Regering had moeten treffen in-
zake het verbod van staken.

Hij wekte de studerenden op nu flink te studeren,
daar ze later verantwoordelijke posten in Indonesië zullen be-
kleden. Indonesië heeft een tekort aan intellectuelen.Hij stelde
voor om geregeld bij elkaar te komen, opdat een blijvend contact
Ibestaat. Ook opperde hij het idee van een sociëteit in A'dam.
\e heer FISSIER zei, dat het wel treurig is dat
/•de Nederlanders nooit moeite hebben gedaan om tot het innerlijke
van het Indonesische volk door te dringen. Van Oosterse cultuur-
uitingen hebben zij geen kaas gegeten. Ze gingen voor de oorlog
naar Indonesië om de Indonesiër te onderwijzen, maar niet om ook
wat van de bevolking te leren. Hij stelde voor dat de leden van
.de vereriiging Nederland-Indonesië de Bahasa Indonesia moeten
leren. ^ C-

De hè er/HAFA'S, voorzitter van de afdeling Leiden
van de RUPI kwam t e rug op het .voorstel van Ir. CRAMER, inzake
de oprichting van een sociëteit in Amsterdam. Hij zei dat de
studenten in Leiden een tijdje geleden een aanbieding hadden
jgekregen van de Stichting voor de Culturele samenwerking in A'dan
jom een woonschuit in te richten als clubhuis voor de studenten.
Maar ze hebben van dit aanbod geen gebruik gemaakt. En nu krij-
gen ze weer allerlei aanbiedingen, weliswaar geen woonschuit,
maar de kosten verbonden aan de huur van een zaal of localiteit
voor vergaderingen en gezellige bijeenkomsten zullen worden ge-
'dragen door de Stichting.

Ook de studenten zullen in hun moeilijkheden ge-
holpen worden. Dat alles maakt hem wantrouwig.

Hij stelde de'vraag ; vanwaar"komthet geld ?

(En. wat zijL e_r „achter ? Hij zinspeelde op ae aangeboden steun
5ah de indonë"sische studenten door de Rijkseenheid en de Stich-
ting Door de Eeuwen Trouw.

De heer VAN WIJK beantwoordde de heer Ĵ gWfŜ tHAFAS
door te zeggen, dat de vereniging Nederland-Indonesië geen bijbe-
doelingen heeft. De vereniging is"een progressieve vereniging.
£.e__leden zij n pr̂ ĝ ŝieve Neder̂ ^̂ rs7 oi^artiljd êr'Tiaar' ge-
sjfcree-f d hebben, daTTM̂ n̂ iesTê ëen onaTEajikeli JjEgstiaat werd .~JPe_

iC-Sierk "gekantr; t ègeh~aTIl3£r̂ ^ r-
heersing^

De Indonesische studerenden moeten zich niet be-
voelen, dat ze in een verkeerd gezelschap terecht komen.
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Hij bood aan om de studenten in de gelegenheid te
.stellen concerten en opera's bij te wonen, opdat ze ook de Wes-
'terse cultuur kunnen bestuderen. De kosten zullen bestreden wor-
.den uit vrijwillige bijdragen van de leden.

De heer KA£££OeeK3^Ópperde, dat dit slechts de lieh
te'zijde van de medaille is. Maar er was ook ean andere zijde.
/Hij bedoelde hiermede, dat hij niet alleen met de Nederlandse
intellectuelen in contact zou willen komen, maar ook met de ar-
beiders. """"

-—• De heer STEVENS, penningmeester van de Vereniging,
aiitwoordde hierop, dat, wanneer men het leven van de arbeider\Ja,

'l kennen, men in hun midden moet leven. £*^ó$*Ê£f~^
De heer CSAMER was verheugd, dat de heerJL&ftEFOBO-

dit onderwerp heeft aangesneden. Het arbeidersvraagstuk is
voor Indonesië ook van zeer groot belang. Hij vindt het geen ver-
loren tijd, wanneer de studenten een jaar in een fabriek werken
om daardoor het vraagstuk te bestuderen. Ze komen dan in nauw
contact met de arbeiders en kunnen hen dan van nabij leren ken-
nen in hun denken en leven.

De heer VAN WIJK vroeg de aanwezigen, of zulke
contactavonden geregeld moeten plaats vinden, opdat men nader
tot elkaar v kan e-.komen. Of moeten we het maar bij deze ene keer latm

De heer KAREPOBOKA antwoordde hierop, dat dit als
een experiment moet worden beschouwd. We moeten afwachten wat
leruit kan groeien.

Verder werd nog medegedeeld dat studenten die gaar-
ne naar conG.erten en opera's willen gaan eh hiervoor de middelen
niet hebben, 'kunnen! zich in verbinding^stellen met de Heer VAN
WIJK. De reiskosten van de studenten worden door de Vereniging
'ederland-Indonesië vergoed.

an Indoj2rf,xEijde o.a.:
A, L. USH&N, T TTTl|lTlin'TÏÏ|TT^ÏÏT

Aanwezig war
ER, CH. KAEPEÜPI

PERKI;^BONANG, MULIA,

PERIN̂ -fS BUDAJA:, PAKU.

Een vertegenwoordigster van de Vrouwenbeweging in
Haarlem was ook aanwezig n.l. Mej. BUL.

KB 5 Mei 1951
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AAN: KB.VIII

-Kunt U de in Uw rapport (blz.l) van 5-5-'51, personen van
en Paku nader identificeren?

GAW/I, 30-10-1951.

AAN: OAW/I,

H.J.Bolung, Proveniersaingel 16, Rotterdam. Afd.voorzitter van de
Perki, Rotterdam.
R.M.Pukun, Willemsparkweg 159 I, Amsterdam. Voorzitter van de
"P-erhimpunan Seni Indonesia ook genaamd Perintis Budaja.
~ " is lid van de Supi, de Perki en Chung San Hui.

.YIII, 22-11-1951. v.d,f.
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No,:
Betr. i COFVOGATIEBILJET VERENIGING NEDERLAND i I1TDOÜE31!

A1BÏÏLING HêARIBM

Hierbij t/k aangeboden een convocatiebiljet.
Er gaat iemand van mij heen»

Bijl. l



VERENIGING tfEDEHMD - INDONESIA Afdeling Haarlem.

Waarde Vrienden, , -
v

Op Woensdag 25 April 1951 waagt oB>z,e afdeling een experiment,
waarvan het welslagen mede van ü afhangt.
Wij beleggen dan een gesprek-avond, die, in afwijking van on-
ze, gewone bijeenkomsten, zal w^fdpn gehouden om 20,00 uur in

\' " "" •

Hotel Lion d'0r,_ Kruisweg $4, Haarlem, schuin tegenover de
uitgang van het station. ' --'

Deze uitnodiging gaat niet 'alleê  uit naar onze leden. Wij
verwachten echter, dat zij- die iö:d-é afgelopen zeven jaar
blijk gaven van warme belangstelling voor -e$ sympathie met
de .Republiek Indonesia, vooral niet zullen ontbreken èp deze
avond.
Deze uitnodiging gast tevens uit naar een aantal Indonesische
studenten uit Amsterdam, dié behoren tot de christelijke ver-
eniging PERKI (Perserikatan-Kristen Indonesia) en de algemene
vereniging HUPI (Rukun Peladjar Indonesia) en van wie wij de
toezegging hebben ontvangen, dat zij bij ons aanwezig willen
zijn.
Wij beschouwen het als een buitengewone eer, dat deze oprecht-
republikeinse Indonesiërs, die alle reden'hebben om de omgang
met Nederlanders na vijf jaren van oorlog en een onbeperkt
aantal jaren van onrecht tot het"uiterste te beperken, zich
met ons in een gesprek willen inlaten. Wij hopen hen duide-
lijk t e< kunnen maken, dat dit gesprek niet de besmettingsge1-
varen met zich brengt, welke de omgang^ met heel of half kolo-
niale Nederlanders ongetwijfeld inhoudt.
Wij raden onze Indonesische vrienden aan te komen met de trein,
die om 19»4-2 uur uit Amsterdam vertrekt.

Namens het bestuur
Mr* J*H. van Wijk, voorzitter

Heemstede, H.J.Augustijn, secretaris

Zandvoortselaan 27



No. 4300 D - '50

bijlage: één. (1-). ^

onderwerp: NEDERLAND - 3HDQNE8IE.
(Mededeling)

25 Januari 1951.

V e r t r o u w e l i j k .

Hierbij wordt toegezonden één fotocopy vf,n een R Medede -
l ing*' uitgegeven door het te? Amsterdam gevestigde landelijk
secret^riaal van de vereniging " Nederland- Indonesië",

Deze"Mededeling" werd -^an een der leden van deze vereni-
ging per post toegezondeii.Einde.

0. 3.

'28 JAN. 1951



Mededeling van de

Vereniging

NEffERLANB - INDONESIË
AMSTERDAM-Z 15 Januari 1951

Secretariaat Raphaektraat 8'".''
Me fooi) 96597
Penningmeester M. Stevens
Balboasiraat 8 hs Amsterdam (W). Pos tgiro 321221

Aan de leden en de oud leden van de
Vereniging. :Nederlartdi Indonesië' '... :, ;• :
Aan belangstellenden, voor de Vereni ,
ging Nederland- Indönesi'e' •

'- S.

„Terwijl het .\n van de . Irian
'conferentie practisph reeds vaststond
hïeïd :de vereniging Neder land- Indone-
sië' op 9 bec. 50 een Al gemene vergade-
ring (Zie verslag Bijlage 1) waarin na .
het aanhoren van een inleiding door de
Heer E Gobee en na discussie het Nieu
we Hoofdbestuur gemachtigd werd een
verklaring met betrekking tot dit
vraagstuk óp te stellen . . .
Wij .hebben de eer O deze verklaring te
doen toekomen zoals zij in samenwer-
king met de Vereniging werd opgenomen
in de Vlam van Zaterdag j - 1 . , nadat de
eerste exemplaren daarvan op 22 en 23
December waren verzonden aan
Hare Majesteit de Koningin der Neder-
landen . : • ' • ' .
Zijne Excellentie/ dé President der
Republiek .Indonesia
Pe Regeringen van Nederland en ïndone
sie '

. Het Hoge Commissariaat van Indonesië
te s Gravenhage
Het Hoge Commissariaat van Nederland
te Djakarta
De, Delegaties ter Irian-conferentie
De Leden van het Nederlandse Parlement
De Leden van' het Indonesische Parle-

ment . . •
De Politieke Partijen en de Vakvereni
gingen in 'Indonesië», en Nee' rland
Van één en ander werd de pers op de
hoogte gesteld

Het is diep bedroevend dat de Neder
landse Regering nog steeds niet wil
begrijpen w'aar de ware belangen van de
volken van Nederland en iHdc.nesiè' wer
kelijk liggen, maar desondanks is de
toestand van de Nederlands-ïndonesi
sche samenwerking niet reddeloos. Hoe
wel enerzijds de consequenties van het
mislukken der Irian conferentie ern-
stiger zijn dan men na het uitblijven
van een tegen de Nederlanders gerichte
boycotactie hier in Nederland schat,
omdat men blijkbaar de passeringsactie
van Neder land over het hoofd ziet,
zijn wij anderzijds na veel en veler-
lei contact met de leden van de Indo-
nesische delegaties ervan overtuigd
dat een sterke wil tot gezonde samen-
werking.aan Indonesische zijde leeft.
Het zal de taak zijn van Nederland-In
donesife evenals in het verleden al
diegenen te organiseren en te active
ren die het Nederlandse volk van de
grote gevaren en de grote mogelijkhe
den willen helpen doordringen

Voor het Hoofdbestuur,
J.W.E Riemens

Secr.

Waarde Vrienden

Hoewel van ons werk ten behoeve van de
goede verhoudingen tussen Nederland en
Indonesia betrekkelijk weinig naar
buiten is gebleken heeft het hoofdbe-
stuur niet stilgezeten.
Met de weinige middelen waarover het
kon beschikken heeft het .veel .werk
verzet, culminerend in de publicatie
van het standpunt der vereniging ten

aanzien van de kwestie Nieuw Guinea,
Inmiddels is het nieuw opgetreden
hoofdbestuur er in geslaagd op de
grondslag der nieuwe beginselverkla-
ring dé vereniging gezond te maken, zo-
dat, thans wederom met frisse moed kan
morden voortgegaan met het bestrijden
van alle verkeerde opvattingen, die
nog bestaan, ten opzichte van de ver-
houding Neder land-Indonesia
Onze Vereniging mag niets nalaten om



te bereiken dat-de koloniale banden
die eeuwenlang Indonesia aan Nederland
geketend hebben omgesmeed wórden in
hechte vriendschapsbanden ter bevorde
ring van dé culturele en materiele, be.
langen der volkeren van beide landen.
ten bate . der wereldvrede en interna
tiona,le verbroedering
Het hoofdbestuur neemt aan, :. dat zijn
streven 0w volle sympathie-, heeft en
dat 'ü-' zonder voorbehoud bereid bent
daarvoor Vrijwillig een offer te bren:
gen
Het doet daarom een dringend beroep op
U naast de . gedwongen offers, die U
voor de bewapening moet brengen in de
vorm van .belastingen • thans vrijwillig
Uw bijdrage te geven voor de bevorde
ring der verbroedering der volkeren en
de positieve opbouw van de culturele

betrekkingen tussen de vrije volkeren j
, ui het algemeen en die van Nederland
en Indonesië in het bijzonder
'Jw medewerking kan bestaan, in het on
middellijk voldoen, van .Uw contributie
over het jaar 1951 zo mogelijk ver
hoogd met een extra bijdrage verder
door het zich beschikbaar stellen voor
het propagandawerk ten -behoeve van óns
mooie ideaal' vriendschap tussen de
volkeren van Nederland en Indonesia
Mogen wij op Uw medewerüin'g rekenen?
U kunt ons finantieel steunen door
storting of overschrijving van Uw bij
drage op postrekening 321221 ten name
van de vereniging moreel door Uw be
reidverklaring tot medewerking aan de
secretaris te zenden

Met vr groeten '
M Stevens, penningm

Bijlage L

Verslag Jaarvergadering van de Ver Ne
derlandT Indonesië" op Zaterdag 9 Decem
ber 1950 in hotel Pompna. Den Haag

Voor deze vergadering waren- uitgeno .
digd alle leden in Haarlem^ ,"-en Haag
en ongeveer 200 algemene leden en abon
ne s Aanwezig waren ± 5.0 leden De

^voorzitter A P J v d Burg opende om
drie uur de . vergadering en gaf een
kort overzicht van het werk in de af
gelópen tijd Hij memoreerde dat het
tegenwoordige bestuur een zeer eigen
aardig bestuur was dat nooit was ge
kozen maar dat door het aftreden o a
van prof Wertheim in Juli'1949 ge.
poogd heeft de zaak drijvende te hou
den Doordat verschillende bestuur
dérs het te druk hadden met ander werk
f» verder floor de grote onzekerheid
V&B de kant der Indonesiërs is er
vooöü de laatste tijd erg weinig ge-

- daan De tfoorzitter geeft vervolgens
een kort overzicht van het werk dat
geJ$feltrd is Hij memoreerde de grote
moeilijkheden bij de sanering van de
f.inancièb van de vroegere penningmees
ter Blomine r s 'maar alle oude schulden
zijn nu achterhaald en betaald ter
wijl er nog een klein batig saldo is
Hu vraagt of de Heren Krop en de
l Espinasse de boeken willen contro
leren
Vervolgens kwam de nieuwe Beginselver .
klanag aan, de arde De vroegere isr
verouderd er is na een rtfimere grond
sl-sg waarop gew-H-kt kan worden
De beginselverklaring die voorgesteld
• wordt luidt

De - Vereniging Nederland Indonesië
stelt zich ten doel bij te dragen tot
samenwerking tussen Indonesiërs en Ne-
derlanders op ieder levensgebied als
mede tussen Indonesia en Nederland op
grondslag van vrijheid gelijkwaardig
heid en vrijwilligheid en ter bevorde
ring der menselijke waardigheid en
welvaart '

Er volgt een discussie waaraan deelne-
men de heren de la.Cour-t. Zonnenberg
Krop Wijnen Mr van Wijk en v d Spek.
::et voorstel van de la Court om te
schrappen "op ieder levensgebied''
wordt aanvaard'met 10 stemmen tegen en
13 voor
Bij de discussie of de vereniging nu
voortaan de naam zal moeten '".ragen van
de Ver. Nederland Indonesia wordt be
sloten dat dit uitgesteld zal worrien
tot dat ook Indonesiërs lid worden van
de vereniging en hen dan laten beslis
sen . - . • ' . - - •

Bes tuursverkiezing
Na enige-discussie en het zoeken naar
de meest geschikte eandidaten wordt
het nieuwe bestuur als volgt samenge
steld . . -

A P J. van der Burg Voorzitter Geest
brugweg 66 Rijswijk K 2700 723329
Alb de .la/Court' vice Voorzitter Lan
ge Kerkdam 74 wassenaar ' ,K 1751 3439
Mr J H van Wijk Vice.Voorzitter Bij
weglaan 31 Bennebroek K 2502 272
Kantoor Gedempte Oude Gracht 118
Haarlem K 2500 21297 -

ótL^MLPt*



J IV K Riemens Secretaris Raphaei.itr
R Amsterdam K-1900 94597 •
M Stevens . Penningmeester Balboaa.tr.
8 hs Amsterdam. Kantoor, telefoon
53335

Leden
B Coster. Elzenlaan*42. Hileersum.
K 2950. 6875 - . - . - . ' •
É Gobee Rijndijk 288. .Voorschoten
K 1710 26762
J. J Maatman. Kamillestraat' 29 Den Haag
K .1700-338042,- •/.'.. . ' . :
A. G, v d- Spek Newtonplein 36 Den-Haag. .
N. Wijnen, "v. Blankenbttrgsitraat 26, jDen
Haag K -.1700- 30934 Kantoor .110.360' .'
-Dr. J M E M, A ' Zonnen berg.' Caréï -.Kei-
nierszkade 171 Den Haag K 17ÖO--772267

Bij de rondvraag zegt D Schilp'zijn'•
medewerking.toe • om meer contact en
voorlopige samenwerking tot stand te
brengen, mét het Comité Vrienden van
Indonesië De la Cöurt zegt .dat de
zaak Irian gro,te spoed, eist en men.
meent dan ook na de -rede 'van;:de 'leer
Gobee over Irian tot één uitspraak te
moeten komen als verenigingsstan.dpünt

Na de zeer belangrijke en leerrijke
lezing die hierna volgde oyer het
brandende probleem .Nieuw. Guinea vindt
nog een levendige gedachtenwisseling
plaats De heren "^ la Court. Gobee en
Schilp wordt verzocht een verklaring
te formuleren en deze zal d-an voor
Kerstmis gepubliceerd worden.
Hierna sluit de voorzitter om half ze

ven de vergadering
A Treurniet Wiersma

Bijlage II

Overzicht van het werk van de vereni-
ging Nederland-'IndOnesie sedert Juli
1949 -

In Juli 1949. werd de zetel van de Ver-
eniging overgebracht naar Den Haag en
nam het: voorlopig bestuur de voorbe
reidirig ter, hand .van 'het werk dat ge-
daan moest worden ter.gelegenheid van
de R.T C. De grote moeilijkheid van
het nieuwe bestuur was,dat door aller
lei inwendige strubbelingen die in het
.begïri van 1949 in de vereniging hadden
plaats gevonden, er geen apparaat meer
.bestond De afdelingen Haarlem en Den
Haag bestonden nog en zelfs zeer ac
tief maar verder was alles verlopen
of opgeheven Een landelijke admini
stratie was er niet, de penningmeester
was 'zoek en er was geen cent in kas
Er werd begonnen een uitgebreid Comité
van Aanbeveling samen te stellen van
zeer prominente Nederlanders en tege-
lijkertijd werd er een financiële in
zameling gehouden Dit slaagde boven
verwachting Er was overal in het land
grote belangstelling en de begroetihgs
bijeenkomst aan de Indonesische dele
gatie van de R T C geboden was uit
.stekend Er werd een krant door ons
uitgegeven met de bedoeling dat ze
elke veertien dagen zou verschijnen
Het lukte echter niet meer dan 300 a

WIJ VERZOEKEN AAN ALLE ONTVANGERS -VAN'DEZE MEDEDELING ONDERSTAANDE STROOK ZO
VOLLEDIG MOGELIJK INGEVULD TERUG TE STUREN TENEINDE DE ADMINISTRATIE OPNISUW
GEZOND TE MAKEN . , •

Ondergetekende

Naam

Adres.

Plaats.

Functie-

iïenst zich nog steeds beschouwd te "zien als lid van de Vereniging Nederland
Indonesië ' :
Wenst' zich (opnieuw) op te geven,als lid Van de,Vereniging Nederland- Indonesië
Geeft de namen op van de volgende personen waarvan hij meent dat'zij belang
stelling zullen hebben voor de Vereniging.
Betaalt vrijwillig achterstallige contributie over 1950.ten bedrage van f.
Betaalt de contributie over 1951 ten "bedrage van f.

llaadtekening-
Aan het Secr. 'vah'Jde :Ver. -Nederland-'Indonesië
i aphael&traat 8''' , Amsterdam ü..

~r
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bormé*s te krijgen, zodat we gedwongen
de uitgifte na drie keer stop te

'•f, Verder was het zeer moeilijk voldoende
contact te krijgen met de Indonesiërs;
Bij de overdracht van de .souvereini-
teit werd aan Móh.Hatta namens de ver
.eniging een rood witte vlag aangeboden
voor het Hoge Commissariaat
In overleg met Mr Rum werd in begin
1950 een commissie samengesteld voor
Personeelsvoorziening waarvan J E
Stokvis voorzitter en B Coster Elzen
laan 42 Hilversum de secretaris is
De commissie werkt echter nog steeds
niet De enige dienst die steeds be

• ter ging werken was de Literatuur
dienst waar de Heer J J Maatman .voor
zorgde Van vele kanten werd,medewer-
king verleend dóór het gratis sturen
van kranten en tijdschriften en die
werden doorgestuurd naar personen en
instanties in Indonesië

. Verder werden in Den Haag en Haarlem
verschillende lezingen aehouden door
Indonesiërs en Nederlanders

A Treurniet-Wiersma

Bijlage ÏII .

Verslag van de Literatuurdienst
Vereniging Nederland Indonesië
Opgericht Mei 1949

Doel Deze dienst stelt zich ten doel
de culturele banden tussen Nederland
en Indonesië te versterken door het
zenden van literatuur
Iferfewtj'ï* Het secretariaat van deze
dienst, beschikt over de adressen van
± 400 Indonesische intellectuelen die
de Nederlandse taal beheersen en van
bibliotheken, openbare leeszalen scho
len.studenteninternaten ziekenhuizen

Geldmiddelen Aanvankelijk werden de
pojtkosten voor de verzending geheel
gedragen door de Afdeling Den Haag van
onze vereniging Sinds April 1950 even-
wel wordt aan de dienst een maande-
lijkse subsidie verleend door de Stich-
ting voor Culturele Samenwerking tus-
sen Nederland ' Indonesië', Suriname en
de Wed- Antillen Hierdoor staat dit
werk wel op een hechtere finantiele
basis, maar "het zal zich toch alleen
verder kunnen uitbreiden, als ook an-
dere rriste Hingen en particulieren
geldelijk steunen (gironummer 310142
ten name van de secretaris van de li-
teratuurdienst)

redacties van dagbladen enz. . • - .
De dienst zendt wekelijks aan deze a-
dressettr maand en weekbladen, geïllu-
streerde tijdschriften literaire en
studiebóeken, (hoofdzakelijk in de Ne-
derlandse taai) voorzover de voorraad
strekt • -
De dienst kan over deze lectuur be-
schikken doordat leden van pnze ver
eniging en belangstellenden ons gere;,
geld hun gelezen exemplaar toezenden
Een belangrijk aantal ontvangen wij.
evenwel van de .uitgevers Van. een 16-
tal maand en weekbladen, die ons ge-
regeld van het pas verschenen nummer,
een aantal toezenden (een maandblad
zelfs 15)
Vrij geregeld, verzonden wij daardoor
meer of minder exemplaren van een 40-
tal maand- en weekbladen . waarvan we
willen noemen. Vrij Nederland De Groe
ne De Vlam Anva Het Amateurs Toneel
Ambacht Avia Bellamy, Het boek van
Nu Courier Europa In de Weegschaal
Internationale Spectator Maandblad
Voor Accountancy Militia Christi On
derwijs en Opvoeding Nederlands Stu
diebiad Nieuw Europa De Nieuwe Koers
De Nieuwe Stem Nieuws van Singel 262
Perspectieven Revue der Reclame De
Stem van de Arbeid De Toorts Toeris
ten Kampioen De Trekker en Vuurslag
Tijd en Taak Theosophia Het Venster
Vliegwereld -The War Résister Worden
de Wereld enz, enz
Tot nu toe werden ± 4500 periodieken
verzonden"
Bovendien stuurden wij honderden boe
ken waaronder kostbare studiewerken
Wij w'illen hier gaarne melding maken
van de grote steun die nog van de
kant'-van het Quakers Centrum in Am
sterdam werd ondervonden dat ons reeds
vele kisten met boeken heeft toegezon
den

.-REAKTIES UIT INDONESIË
De secretaris van de literatuurdienst
ontving vele zeer enthousiaste brieven
als bedankje voor de gezonden lectuur
Wij kunnen een belangrijke schakel
blijven vormen tussen Indonesië en de
Westerse Cultuur, tot voordeel van
beide landen •
Maar daarvoor is de hulp van velen no-
dig!
Zendt daarom Uw maand- en weekbladen
na lezing aan ons secretariaat en
geeft ons voor dit doel ook een enkel
goed boek.

De Secretaris van de Literatuurdienst,
• J J.Maatman

•Kamillestr, 29 Den Haag.
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De in rapport van verbinding 12 fro. 27/42 ddï 18
ber 195O (Vereniging "Nederland-Indonesiö) - waarvan dezer-
zijds copie werd ontvangen - genoemde van Wijk en Me j*
Bals zijnï
de bekende strafpleiter in dienstweigeringszaken:

-f- l Jan Hendrik van Wi.1k«Amsterdanu2*6»07,advocaat en procu-
reur, Ifcijweglaan 3l»Bennebroek; kantoorhoudend te Haarlem;
Ged« Oude Gracht ll*b*2 voorzitter afdeling Haarlem der
Vereniging "Kederland-Indonesiö en vice-voorzitter van het
landelijk bestuur dezer vereniging;lid van de Vereniging v»
Sx-politieke Gevangenen en:

"i l Cornelia Pieternella Bal» Amsterdam,8*9»04,wonende in Over*-
veen (gemeente BloemendaaljU penningmeesteresse der Vereni-
ging «Hederland-Indonesiö en 2e penningmeesteresse van het
landelijk bestuur dezer verenigingJbestuurslid "Kerk en
Vrede»;had in 1949 zitting in het Comité voor Vrede in Indo*
nesie afdeling Haarlem namens "Kerk en Vrede*jwas secreta»jï
se van de gedurende de bezetting ontbonden Internationale
Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid sectie Holland afdeling
Haarlem;betuigde adhaesie met het Congres "Onderwijs-Vrede*
(OIBJ)*

Januari 1951*

Aan het Hoofd der B*V*D*
Javastraat 68*
D e n H a a g *
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Onderwerp : Yereaiging Nederland-

11 Januari 1951

&

^

ïrian, )
standpunt inzake

^U^^
e r t r o u w

Zoals vermeld in het dezz. schrijven No. 4300-A-S8-50',
van 15 December 1950, werd tijdens een op 9 DeoejaMr 3it6<
te Den Haag gehouctem ledenvergadering van de véren-igiÉLg
"Nederland-Indonesië** een commissie benoerad, om t. a^Vi-
het standpunt zoals dit door de vereniging werd 'infeno-
men betreffende de overdracht van de souvereiniteit van.-
Nieuw Quinea aan -Indonesië", een verklaring*samen te 'stel-
len en deze daarna te verzenden aan de da ar voer in «an-
merking komende instanties en personen.

len dezer dagen is deze verklaring, welke ondertekend
is 4°°r het gehele bestuur der vereniging Nejtarland"'

sas-siP» gereed gekomen "' • • ' - *•' ~
3n e«Q begeleidenBv schrijven worden de personen en

U stan-ties gedoemd aan wie en welke deze verklaring we

Aam
"vft «

, van dit s-^tirijven is vermeld ;
en an-der is d« Pers op de hoogte gesteld».

Is* ilat -feé^oudens een kleine mè ;̂del"ing
fia^.'Van 6 Januari I§5ljl6©ör-2sover

én/óf- weekbladen- op geelr "enkele 'wJL j -
''"""'

r W'jkvA

foto-@o^ie van de bovengenoemde brief met verkla-
wordt hierbij gevoegd. Einde»

04 T. 3,



f E D E R L A N D • ' i INDONESIË'
AMSTERDAU-Z^ 21 December 1950;

Utraa< 5
Tel ef ooi»; 9 4 5 9 7,

Bijgesloten hebben ondergetekenden de eer U naffieji^, £jft ftooljl* '
bestuur van de Vereniging Nederland-ïndoaèöiS.te 4iNf ^öeJRK l
men een verklaring behelpende-na,^r jstandpunt inèiakö pit Vra«g-" '
stuk Irian. 0 ' ' ' ,-^\ , «

Met de meeste hoogachting*

Mr.JiHéVan Wijk''- vice
t J.W.E. Biémens - aecretitfiB

S* J)e verklaring van do Vereniging Nederland-in.döiie01S ia
toegezonden aan j ' .
Hare Majesteit* de Koningin der Nederlanden
Zijne Excellentie, de president der [Republiek Indofcesift
De Regeringen van Nederland en Indonesië --'
Het Hoge Commissariaat van Indonesië te ' s-Gravennage
Het Hoge Commissariaat van Nederland te D Jakarta
De Delegaties ter Irian-oónferentie
De Leden van het Nederlandse Parlement
De Leden van het Indonesische Parlement
De Politieke Partijen en de Vakverenigingen in Indonesië

en Nederland,

Van een en ander is de Pers op de hoogte gesteld.



HET STANDPUNT VAN"MERLAND-INDONESlBn INZAKE IRIAN.

De Vereniging Nederland-Indonesie" stelt zich volgens haar nieuwe be-
ginselverklaring ten doel, bij, te dragen tot samenwerking tusaen In- '
donesiërs en led er land era ,> alsmede tuasen Indonesia en Nederland op
de grondslag van vrijheid,, gelijkwaardigheid en vrijwilligheid en ter
bevordering der menselijke waardigheid en welvaart.
De vereniging is van oordeel, dat deze samenwerking^in zeer ernstig
gevaar verkeert door de moeilijkheden, welke zijn .gerezen met "be-
trekking tot de overdracht der aouvereiniteit over West Nieuw Gu.insa
(West Irian).
Zij acht deswege het ogenblik gekomen, om de openbare aandacht te
yragen voor ""haar standpunt inzake Irian»
Zij acht haap standpunt een doeltreffend voorstel voor een oplossing,
die in en om Irian de menselijke waardigheid en welvaart vermag te
bevorderen* . .. . .
l. De stand van zaken:
Volgens artikel 2 van de .Akte van overdracht der Souvereiniteit,
gedagtekend 27 December 1949 moet b.innen een jaar na deze datum door
middel van onderhandelingen tussen Nederland en Indonesië beslist
worden over de politieke atatus van Nieuw Guinea.
Bij de slotzittingen van de Ronde Tafel Conferentie in 1949», uit
het in Augustus 1.950 verschenen rapport van de Nieuw Guineâ  ommis-
sie en vooral uit mededelingen, door hoge regeringspersonen van bei—
de partijen in het openbaar gedaan in de loop van 1950, is herhaal*-
delijk gebleken, dat Indonesië de souvereiniteit over Irian opeist
en dat de Nederlandse regering niet bereid ia, het geaag over Nieuw
Guinea aan Indonesië over te dragen.
Op 4 December 195Ö begonnen de besprekingen tussen de beide delega-
ties op de basis van overzoenlijke standpunten,. Indonesië verklaarde
ziph bereid tot samenwerking met Nederland in Irian op economiaoh,
sociaal en cultureel terrein;
omgekeerd verklaarde Nederland zich bereid tot dezelfde samenwerking
met Indonesië, maar de fundamentele vraag van de souvereiniteit bleef
onopgelost».
Op 16 December 1950 vertrok de leider van de Indonesische delegatie,
Mr Moh.Roem, naar Indonesiët terwijl ook na zijn eventuele terug»
komst nauwelijks enig uitzicht bestaat op verzoening der beide
standpunten, daar het mandaat der Indonesische delegatie ongewijzigd
blijft*
I?e. Vereniging Nederland-Indanesië moet vaststellen» dat de betrek-
kingen tussen Nederland en Indonesië door deze gang va,n zaken in'zeer-
ernatig gevaar v e r k e r e n T " " ' "
2» 1$ wener zonder vooroordelen en/of sentiment onder deze, voor beide
luiden zo ernstige omstandigheden^ haar standpunt te bepalen en open-
lijk mede te delen.. !

.2, De Nederlandse argumenten»
a j:"Irian- zou geologisch, biologisch en botanisch een gebied zijn met
een eigen karakter.
Terecht heeft de Indonesische delegatie deze argumenten als vertroe-
belende en niets ter zake doende drogredenen afgewezen,
b. Irian zou; anthropolo§isch en taalkundig een eigen gebied uitmaken, da
generlei verwantschap vertoont met Indonesia»
Vooreerst bestaat ten aanzien van dit punt generlei wetenschappelijke
izekerheidf maar zelfs al ware dit wel zo, dan kan en mag dit argument
niet dienen voor de bepaling van politieke beslissingen. Ras- en taal-
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versohrllen hebben in. menig land het tot stand komen van een een-
heidsstaat niet verhin%rd« Hog In 1949 atelde Nederland zelf trouw
wens in het UNQ-rapport 1-449» Iï* "De inheemse volken kunnen naar
htm raasèn globaal worden onderscheiden in Malelers in het Westen
en Papua's in hét Oosten, Aangezien deze rassen zich in belangrijke
mate hebben vermengd» zijn zij niet door duidelijk.vaat te «tellen ;•
grenzen gescheiden".
Bovendien zijn de Papuatalen zo verschillend ien woeden de meeste vaU
hen door zo weinig personen gesproken en verstaan, dat gfen van hen
ziöh in feite leende of leent, voor een algemene voertaal**I)ientengé«*
volge werd en wordt op de scholen algemeen de Bahasa ïnd/ènëala aia
voertaal onderwezen, ook omdat niet het Nederlands of ënl̂ é andere
taal| maar het Indonesisch (Maleis) de algemene verbin&iaigfctaal 1$
in dé gebieden, welke in aanraking zijn met de buitenwereld* Het
Indonesisch is derhalve de taal*, waardoor deze volken in de moderne
wereld kunnen worden binnengeleid.
o. (ïultureel zou Irian een van Indonesia afgescheiden gebied uitma-
ken.
Ten eerste geldt dit duidelijk niet van de Vogelkop.
Ten tweede is de bestaande oude cultuur der Irianse bevolking voor
het grootste deel nog zo onbekend» dat elke desbetreffende vastatel»-*
l ing voorbarig is..
Ten derde zijn ook culturen en cultuurverschillen geen voor altijd
vaststaande en bevroren gegevenheden, maar in voortdurende ontwik-
keling..
Ten vierde zullen de talrijke, oude culturen en cultuurtjes in Irian.
zioh met noodzaak fundamenteel wijzigen door alanpassing aan modernere
culturen, wanneer Irian eenmaal maatschappelijk zal worden ontsloten,
Ten vijfde zijn cultuurverschillen geen gegrond motief tegen opname
in een eenheidsstaat, «wanneer vergaande autonomie wordt verzekerd./
zoals van de zijde van Indonesië, is verzekard.
d, Nederland beroept-zich op dit alles, hoewel het tot voor aeer kort
st'eeds Irian ĥ eft voorgesteld en behandeld als deel van Nederland»»
IndiS. .
Zulks'wordt nog gesteld in het Nederlandse rapport aan de UNO» onder
"non-eelf-governing territoriea", 1949 lis "Indonesia bestaat uit een
reeks van groepen van eilanden, rondom de evenaar» die zioh ui-'tatrek-
ken van het vasteland van Azië tot Australië. De belangrijkste groe-
pen zijn de grote en kleine Soenda eilanden̂  de Molukken en Nieuw
Guinea tot de, 141 lengtegraad11, als geciteerd in het rapport van de
Commissie Nieuw Guinea, 3de stuk, pagina 69. Het is dua niet Indone-
pia, dat thans Irian dwingt binhen haar staatkundig beatelj maar het
10 Nederland^ dat sinds zeer kort in geforceerd tempo Iri&n tracht
los té wrikken uit het bestel yan Néderlands-Indi$ ten einde het niét
te Ijkten vfitllen binnen de vanasalfsprekende sauvereiniteitaoverdraoht
aan ïndonesia.
NëderlaM^fr^eet bovendien» dat alle tégen Indonesio. gebruikte ar-
ffümentën in feite in meer dan dubbeXe matte tegen Nederland aelf kun-
nen en zullen worden gebruikt̂
Naar aardgesehiedéniè> aardriikskundige ligging» planten» dieren*
rassen, talen en culturen heeft Irian met Nederland in het geheel
niets te maken»,
e? Nederland beroept zioh voorts op zijn verantwoordelijkheid, jagen»
ïand en volk" van ïrian» Het acht het zijn plicht, voortvloeiende uit
".lüHlkel 73 van het? Handvest der Verenigde Naties, om dit land te blij-
ven ̂busttiren In het belang der bevolking, totdat deae è̂ eniger tl̂ d

zal &Ljjn -tot jselïbejstuur* .
aanzien atelt de. NjÈüdérlandB-e Irianr-Oommissie aelf * dat Irian

l
'f'
;i
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tot op heden weinig voordelen heeft geoogst van het feit, dat het
administratief deel uitmaakte van Nederlands-Indie^
Nederland heeft het te enen male verwaarloosd., Niet valt in té zien,
met welke middelen Nederland thans aan deze verwaarlozing een einde
zou kunnen maken»
Ten tweede verkeert van de bevolking van ruim een millioen zielen
omstreeks drie vierde deel in het stenen tijdperk, en is praotiseh
zonder enige aanraking gebleven met het Nederlandse bestuur,
Nederland miste de gelden en de belangstelling, om deze gebieden te
ontsluiten, Nederland mist die gelden thans meer dan ooit»
De opvoeding van deze bevolking tot autonomie is een taak» waarvan
het einde nog in geen tientallen jaren in zichit ia» Dese taak, "de
enig verantwoorde politiek ten aanzien van deze inheemse bevolking,"
is voor Nederland feitelijk onuitvoerbaar, hoe schoon deze doelstel-,
ling ook moge klinken» Bovendien ie het aldus isoleren van de Irianse
bevolking van de omwonende volken, menselijk en maatschappelijk onge-
wenst» Dit geldt te meer, nu in dé loop der geschiedenis allerlei ver-
bindingen met die volken zijn gegroeid,
f* De bevolking van Irian zou zich verzetten tegen een hernieuwde in-
de.ling bij Indonesia en zou uitdrukkelijk onder Nederlands bestuur
willen blijveji. Overdracht der soevereiniteit aan Indonesia: zou tot
ernstige onlusten aanleiding geven*.
Ten eerste stelt Nederland zelf, dat driekwart der bevolking te dezen
aanzien geen enkel standpunt inneemt, aangezien met haar geen enkele
aanraking bestaat, Hoe dan ook wordt voorshands over deze bevolkings-
meerderheid beslist zonder dat zij kan worden gehoord.
Ten tweede stelt Nederland zelf, dat ook het onder bestuur gebrachte
deel der bevolking het stadium van politieke mondigheid niet zander
meer heeft bereikt. Een groot deel kan evenmin oordelen over zijn
politieke status. Het is derhalve o.ok onjuist, de mening van dit deel
aan te voeren ten nadele van overdracht der aouvereiniteit aan Indo-
nesia.
Ten derde is zeer de vraag, of het kleinste deel, dat naar Nederland.'s
standpunt tot politieke oordeelsvorming in staat is, tot deze oor-
deelsvorming komt in vrijheid en zelfstandigheid. Het vermoeden be-
staat, dat deze groep zo zeer ie beïnvloed door naar nederlandae leer-
meesters en leiders, dat zij te hunnen aanzien goeddeels nog in een
toestand van psychische horigheid verkeert en zich niet werkelijk
heeft vrijgemaakt tot een eigen volwaardige standpuntbepaling. Zij
denkt, voelt en handelt niet als Papua, maar als Nederlander, hetgeen
een ongezonde en onzakelijke grondslag is. Zij kan ook uit dien hoof-
de niet gelden als vertegenwoordigend voor de talloze Papua's, die
hun stem ten deze niet hebben of kunnen doen gelden.
Ten vierde ligt het mede, ja voor een niet gering gedeelte, in de
handen der Nederlanders zelf om te voorkomen, dat een nodeloos geprik-
kelde stemming tegen Indonesia ontstaat of blijft bestaan in de door
hen feitelijk bestuurde gebieden, en valt de schuld voor het bestaan
van een zodanige stemming wellicht voor een niet gering deel op haar-
zelf terug.
Ï̂Hn vijfde is het "vertrouwen" dat bepaalde delen der inheemse be-
volking stellen in Nederland, even misplaatst als haar wantrouwen te-
gen Indonesia, daar de werkelijkheid des© is, dat Nederland nimmer
in staat zal zijn, dit vertrouwen waar te maken.
Yast staat Immers, dat Irian weinig natuurlijke rijkdommen bevat; dat,
als die er al zijn, de ontginning., op ontelbare natuurlijke hinderpa-
len stuit, die deze ontginning ongekend kostbaar maken; dat meerdere
honderden millioehen guldens per jaar voor voorlopig onafzienbare tijd
in, dit, land moeten worden belegd, zonder enige kans op een voldoende



opbrengst. Irian zal dus voor lange tijd een grote verliespost voor
Nederland blijven, want Nederland zal de volle last blijven dragen van
de openlegging en ontwikkeling van land en-volk. Waar Nederland zelf
nauwelijks bij machte is» om zich economisch, sociaal- en cultureel
staande te houden, is.het zich beroepen op een heilige, culturele mis-
sie een werkelijkheid en met noodzaak onwaar en misleidend. De bevol-
king van Irian vaart pp een verkeerd kompas» indien zij haar politie-
ke keuze laat bepalen door deze Beloften, welke Nederland niet kan na«-
komen»
g. Is het koloniale motief het door Nederland verzwegen maar eigenlijk
bepalen hoofdmotief der Nederlanders?
Op grond van het bovenstaande is dit uitgesloten, voor zover koloniale
begeerten zich gronden op economische belangen. Geen enkel economisch
Nederlands belang wettigt de aanspraken van Nederland op Irian.
h. Ie ten deze een prestige-kweetie in het geding? Zou met name Minis-
' t er van Maarsseveen menen, dat Hij niet kan terugkomen op zijn fora.e
uitlating, dat Nederland°Nieuw-Guinea niet zal loslaten?
Men zou de Nederlandse regering, naar ons oordeel, onrecht doen door
aan te nemen, dat zij bereid zou zijn, Nederland groot nadeel toe te
brengen, terwille van een al te voorbarige mededeling.
i. Vreest de regering, dat een voorstel tot overdracht der souvereini-
teit ook van Irian aan de Republiek Indonesia de vereiste 2/3 meerder-
heid in het Parlement niet zal halen? Ook dit is weinig aannemelijk.
In de laatste vijf jaren hebben wij het Parlement met gekwalificeerde
meerderheden beslissingen zien nemen van aanzienlijk groter belang dan
deze, terwijl het verzet tegen die beslissingen nog zeer kort tevoren
onoverwinnelijk had geschenen. Niet is in te zien, dat een dergelijk
motief bij de regering de doorslag zou geven.
Onze conclusie is daarom, dat noch het prestige-argument, nbchhet
ko'lonialè motief «noch het argument van de ciilturel e taak, nbch 'Jaet
ethnolojgische argument, noch deze tezamen, in staat zijn', een aanne-
melijke verklaring "te leveren voor de Nederlandse polITiek ten aan-
zien van Nieuw G-uinea.
3. De risico's.
Duidelijk is ons alleen, xlat de Nederlandse regering met deze poli-
tiek geweldige risico's op zich neemt; in Nederland, in Irian, in
Indonesië en in geheel Azië,
Door haar politiek riskeert de Nederlandse regering:
a. De levens van de in Indonesië wonende Nederlanders, doordat de In-
donesische regering niet in staat zal zijn deze te beschermen tegen de
reactie der bevolking, evenmin als enige andere regering daartoe in
staat zou zijn ten aanzien van een bevolkingsgroep, waarmede men tot
voor zeer kort in oorlog was,
b..De Nederlandse eigendommen in Indonesië, om dezelfde reden;
c* De huidige en toekomstige belangen van Nederland in Indonesië;
d. De annulering van de resultaten van de Ronde Tafel Conferentie|
e, De opzegging van de Unie tussen Nederland en Indonesië;
f* De boycot van Nederlandse belangen in geheel Azië* inclusief het
verbod aan luchtvaart- en scheepvaartmaatschappijen om Aziatische
lucht- en zeehavens aan te doen;
g* Enorme schade aan Nederlandse belangen in Nederland zelf, tengevol-
ge van bovengenoemde risico's.
h. .Politieke en militaire moeilijkheden in Irian, waarvan de bevolking
aldaar slachtoffer zou worden.
Wij kunnen niet geloven, dat de Nederlandse regering nu nbg niet zou
begrijpen, dat Indonesië in Azië ligt en meer dan ooit een actieve rol
speelt ia het Aziatisch bestel.
Wij ktinnén "evenmin aannemeny.dat de Nederlandse regering al deze göva^
ren wil lopen ter wille van een voor haar onuitvoerbare culturele missie;
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fogen deze risico's is herhaaldelijk gewaarschuwd en ditmaal niét door
een kleine groep principiële tegenstanders van koloniale overheersing
alleen, maar ook en zeer ernatig en bij herhaling door een groep, die
eertijds volledig gehoor plaoht te vinden bii de regering van Neder-
land s-Ind ie": de ondernemers* zowel in Indonesië" als in Nederland» Het
moet de aandacht trekken» dat ditmaal de regering doof "blijft voor
hun waarschuwende stem, d-ie met verontwaardiging zich laat horen»
Onze gevolgtrekking uit dit alles moet zi,1n« dat argumenten» waarop

?it in het volle licht traden, .Tal.i dewel gezinspeeld ia, maar dié aooit in het volle licht traden. PI:
regering zwaarder wegen dan de tot dusverre genoemde»
4« Het Jhopf d-argument *
Bit eigenlijke argument kan geen ander zijn dan de waarde» die Hieuw
Guinëa bezit voor de stratogisehè plannen'in en om de Pacific en dus
voor de huidige wereldstrategie. . • " ' *
Hier ligt naar ons oordeel het eigenlijke argument van de Nederlandse
politiek: Nieuw Guinëa moet in handen blijven van een lid van het At-
lantische Pact, zodat dit bijna leg? land op elk moment kan worden
ingeschakeld in de strategische posities rond de Paoific. Daarbij is
een, voorlopig onbeantwoord gebleven vraag, welke mogendheid of mo-^
gendheden die strategische functie zal of zullen in werking stellen.
Nederland mist daartoe in elk geval het vermogen.
I)e VerenTging Nedflrland~lndüngBi8 heeft haar standpunt te bepalen met
yolleaige"lnaohtnemlhg van dit a r g u m e n ^ T '
Zij komt tot de volgende
5 ii Conclusies t
a* De Vereniging Nederland-Indoneslö stelt vast, dat het Nederlandse
volk niet en het Nederlandse parlement aleohta zeer ten dele, althans
in het openbaar, in kennis is gesteld van de werkelijke achtergrond
van de politiek"der Nederlandse regering» ten aanzien van Nieuw Guinea»
b, -Zij stelt vast* dat defce politiek niet is ingegeven door onmiddel-
lijke* en klaarblijkelijke Nederlandse belangen,, omdat Nederland, wordt
belast met onaanvaardbare risiaöVs voor laven en bezittingen ven Ne-
derlanders hier en overzee en voor zakelijke Nederlandse belangen op
elk gebied, voor welke keuze de rechtvaardiging slechts kan worden
geput uit een gedragslijn in de wereldpolitiek, in de bepaling
van Nederland slechts ondergeschikte stem heeft en waarvan met go«
recht mag en moet worden betwijfeld, dat zij ons land en voik duuj
zaam ten goede zullen komen, .
. Zij stelt vast, dat bij het in werking stellen van de strategische

functie van Nieuw Guinea voornamelijk niet-Nederlandse belanghebben?»
den in actie zullen treden, zodat het gezagdragezde Nederland daar
niet als zelfbepalende mogendheid zal optreden, om te zwijgen van het
zelfbeschikkingsrecht van de inheemse bewoners van Irion!
d?. 2ij stelt vast, dat met de politiek van de Nederlandse regering
geen Indonesisch belang gediend is» daar de Indonesische regering reeds
bij herhaling getoond heeftr er geen prijs op te stellen betrokken
te worden in het huidige wereldconfliot,, en eenzijdig te worden inge-
schakeld in wereldomvattende militaire plannen^ welke thans in de maak
zijn*
e. Zij stelt vastr dat met deae politiek niet het belang van Irian
gediend is en dat zij integendeel neerkomt op de volledige verlooche-
ning van de "heiligemissie"^ welke van Nederlandse zijde naar voren
i€t gebracht. De strategische functie van Irian is er een, die buiten
de beoordeling valt van de Irianae bevolking en die voorbestemd is
'"" r'an Irian een-bröh,dpunt te maken in een eventuele wereldstrijd»



ê* Ons
De Vereniging Neaeyléjad-Indonesië wijst deze politiek af.
Ei j kan de door de Nederlandse regering genoemde argumenten niet er-
kennen en dei ongenoemde niet waarderen.
Haar standpunt is het volgendet
a. De Bouvereihlteit over West-Irian behoort, als deel van het voor-
malige gederlanda^Indië vÓ6r 2? December 1950 te worden overgedragen
aan de Republiek Indonesia» .Daarmede is het conflict in beginsel ge-
Sind.igd. Elke andere beslissing eindigt het geschil niet, maar houdt
he.t elepend, ' _
"b. Evenmin als Nederland is Indonesië feitelijk-bij machte om het
land Irian'Uit eigen middelen maatschappelijk te ontsluiten Aanne-
meĵ dè* dat beide partijen jré.1. beschikken over voldoende bekwame men-
sen voor een redelijk werkend bestuur, zij missen het kapitaal vóór
de algemene ontsluiting, ^
o. Sommige delen der Irianse bevolking zijn op dit ogenblik gekant
tégen een zuiver Indonesisch, bestuur*
d. Indonesia verzoeke ,een drietal, landen» die om verschillende rede-
nèïi,van ligging en belangen het meest in aanmerking komen om voors-
aandö leiding te geven bij de verdere ontplooiing van land en volk
van West-Irian, om zich volgens de door Indonesia, in overeenstem-
ming met , de beginselen van het Handvest der Verenigde Naties
te geven richtlijnen» tezamen met Indonesia te belasten met het be-
stuur over dit gebied, te weten:
India, als de meest onpartijdige mogendheid uit Azië;
Australië, «Is de na Indonesië meest nabijgelegen mogendheidj en
Nederlanïï als de mogendheid, die in het land de meeste materiële en
menselijke belangen .heeft te beschermen.
Op deze wijze voorkomt men de> voor land en volk van Irian uitslui-
tend schadelijke -inschakeling in het huidige wereldconflict, alsme-
de de kans op nodeloze botsingen tussen bepaalde groepen der Irianse
bevolking met de souvereine Indonesische staat.
e, Indonesië wende zich tot de Verenigde Naties ter verkrijging van.
speciale steun voor Irianuit de voor onontwikkelde gebieden beschik-
bare fondsen, ter bevordering van de onder d genoemde activiteiten
f t West Iri'an krijge binnen het .Indonesisch staatsbestel een zodani-
ge autonomie, dat het nimmer, althans tot nadere voorziening niet,
«?al kunnen worden gedwongen tot een meer intieme aansluiting bij de
.epubliek Ind ones ia dan het zal b^-ijk geven, te wensen,
g»',0pen blijve de mogelijkheid, dat West-Irian zich, nó zijn ont-
sluiting, zal willen verenigen met andere volken uit het Nicuw-Guineee
gebied tot een afzonderlijke staatkundige eenheid. Deze mogelijkheid
is echter nog voor onafzienbare tijd niet actueel. Zij ligt bovendien
niet met noodzaak in de lijn der ontwikkeling. Zij kan bovendien te
gèlegeliertijd steeds worden verzocht met inachtneming van de beginse-
len van het Internationale Charter voor de rechten van de mens.
Dppr een zodanige overdracht van de souvereiniteit acht de Vereniging
Kederiland-Indonesië de belangen van Irian, Indonesië en Nederland het
minst bedreigd, en hopelijk eenmaal het best gediend.

• Namens de Algemene Ledenvergadering
Het Hoofdbestuur» A.P.J. van der Burg. voorzitter J.E.Maatman

J.Ï.Ĥ A. de la Óourt A.O.van der Spek
Mr.J,H.van Wijk N.Wijnen

,; , , M.Stevens Dr J.M.E.M.A,
Ê*Gobee ' Zonnenberg
'B»ööster J.W.E.Hiemene

secretaris
Amsterdain, Raphaël-

Amster4am> 21 December 1950. straat 8".'
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28 December 1950.RflPPORT VAH KB

Voor C XI

No. 2203/VIII

Betr.: STAM3PUNT VER.̂ D.-INDOKSSIS INZAKE IRLAN* "3 O DEC. 1950".

Hierbij aangeboden:
— j

a. Een convocatiebiljet voor een H.B.-vergadering van de Vereni-

ging Ned.-Indonesië op 19 December 1950.

b. Een schrijven van de V.V.Z. van deze vereniging, Mr. J.H. VAN

WIJK aan de andere H.B.-leden, waarbij als resultaat van boven-

genoemde H.B. vergadering een verklaring i-z Irian wordt aan-

geboden .

c. De in punt b. bedoelde verklaring, houdende het standpunt -<

van Ned.-Indonesië i/z Irian.

d. Een verslag van de in punt a. bedoelde vergadering, opgemaakt

door een medewerker.

XJit het in punt d. bedoelde verslag blijkt wel duide-

lijk, dat de la COÜRT en RIBMENS de personen in deze vereni-

ging zijn, die door de Indonesische Regering i.c. Minister

30EMITHO worden gebruikt om middels de Vereniging Ned.-Indon.

haar standpunt aan het Ned. volk kenbaar te maken.

Op deze wijze is de Indonesische Hegering in staat

om, beter nog dan langs de officiële kanalen, de risico's

aan het. volk duidelijk te maken, die zullen voortvloeien uit

een weigering om afstand te doen van Irian.

3 bijlagen.

Verzonden aan: HBVD en C U.



AFSCHRIFT

Vereniging Nederland-Indonesiê*
Secretariaat Raphaëlstraat 8'»
Amsterdam Z.
Tel. 94597

Amsterdam 14 December 1950*

Aan de leden van het Hoofdbestuur van de
Vereniging Nederland-Indonesiê

Mijne Heren,

Door middel van dit schrijven heb ik de eer U namens de voorzitter
uit te nodigen voor een H. B. ver gade-ring te houden op Dinsdag T_g_]?pfl.
'50 des avonds 7.45 uur ten huize van de Voorzitter, Geestbrugweg 66,
Rijswijk.
(Aangezien 7 van de 11 bestuursleden in Den Haag en omgeving wonen,
leek deze plaats de meest geschikte).

Agenda: 1. Opening
E. Notulen
3. Irianverklaring
4. Wijze van publicatie van deze verklaring
5. Rondvraag
6. Sluiting

In de hoop, dat velen van U deze vergadering zullen kunnen bijwonen,
nu wij door het vastlopen van de Irian-conferentie voor een nieuwe
taak staan, teken ik met de meeste Hoogachting,

O
P. S.

J.W.B,

secretaris.

In dringende gevallen zal het wenselijk zijn, dat men zich recht-
streeks met mijn Amsterdams adres in verbinding stelt.
In andere gevallen kan men een bericht achterlaten Pomonalaan 11,
Den Haag, Tel. 238161, waarna ik mij met de betrokkene in verbin-
ding zal stellen voor een nadere afspraak.
Ik zal trachten de Vrijdag zoveel mogelijk voor contacten in het
verband van de Vereniging te bestemmen.
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VERGADERING W DE VER.NED.-INDONESIË OP 19-12-1950 TEN HUIZE
VAN Dr. A.P. J. VM DER BURG, GSESTBRUGWEG 66, RIJ3CEJK.

Aanwezig waren Dr. A.P.J. van der BURG, J. J.H.A. de la COURT,
Mr. J.H. v. YOJK, E. GOESE, J.E. MAATMAN, A-G. van der SPEK,

• M. STEVENS, N.W. WIJNEN en J.W.E. RIEMSNS. Niet aanwezig waren
slechts twee bestuursleden H. COSTER en Dr. J.M.E.M.R. ZONNBNBERG.
Voor agendapunten zie bijgevoegde agendapunten op uitnodiging.
Stuk W.I.

__ fHet voornaamste punt was de behandeling van de Irian-verklaring.
— l)e uiteindelijke verklaring gaat hierbij gevoegd^als stuk W.II.

jDriekwart van de avond was gewijd aan discussie over ae samenstel -
iling der tekst. Het voornaamste te vermelden punt uit déze dis-
cussie was de openlijke erkenning, dat RIEMESNS en de la OOURT de
lieden der Inside-inf oriaat i ons waren, die regelmatig contact hadden
me L V y r L ögöUWlJöTaTger s van ~dlT Indö'ne s i sche regering, d.w.z. ver-
^tegenwoordigers van de "3de machts-vleugel" dezer regering, door
^ Ideze vertegenwoordigers enerzijds geïnformeerd werden en anderzijds
faan h e n inlichtingen verstrekten. " ~
Ais interessant is nee voegende 'te vermelden:
RIEMENS had een onderhoud gehad met Minister 30EMITRO.
Volgens deze maakte de 3e machtspolitiek in.Indonesië, onder in-
vloed/en tegen de druk der communisten in, een belangrijke groei-
periode door. De stroming in Indonesië, die wilde varen op de koers
door NEHROE gezet in de buitenlandse politiek van India werd steeds
groter. Vooral na de gebeurtenissen in Korea had deze tendenz zich
versterkt. De Mac Arthur-vleugel had een stevige klap gekregen.
Dit was ook in Amerika niet onopgemerkt gebleven. Men was daar van
z'n liefde voor Indonesië' wel enigszins bekoeld* SJARIFOBDIN, die
met Hatta behoort tot de exponenten van de Amerikaanse vleugel,
had dit gevoelig gemerkt bij zijn laatste bezoek aan Amerika, waar
hij trachtte een lening te sluiten. Hij was met de kous op de kop
teruggekeerd. Dit verklaarde veel van de halsstarrige houding van
Nederland in het Irian-oonfliot. Amerika voelt er niets voor een
zo belangrijk militair steunpunt als Irian kan zijn en betekenen
voor z'n Azië*-politiek kwijt te raken aan 'n land, dat misschien
dadelijk een 3de machtspolitiek, d.w.z. een neutraliteitspolitiek
gaat voeren bij Azië-conflicten. Dan ziet hij liever Nederland,
trouwe satelliet, als beheerder van Irian. Amerika kan dan ten allen
tijde de Nederlandse belangen daar gaan beschermen.
Dit verklaarde ook de houding van HATTA en SJARIFOEDIN: Nominale
overdracht van de souvereiniteit aan Indonesië; exploitatie en
economisch beheer voorlopig nog door Nederland, lees: Amerika houdt
zijn mogelijkheid tot kapitaalinvestering, c.q. bescherming van
zijn belangen. Hierbij gebruiken zij (HATTA en SJARIFOEDIN) het
argument, dat Indonesië zelf nog niet in staat zou zijn, een behoor-
lijk economisch en cultureel beheer over Irian te voeren, welk
argument overigens juist is, maar demagogisch, omdat op het Neder-
lands beheer ook wel het een en ander was aan te merken. HATTA
wilde zelfs nog verder gaan, nl. een symbolische overdracht der
souvereiniteit nu, terwijl het werkelijke beheer in Nederlandse
handen blijft en de feitelijke overdracht der souvereiniteit eerst
plaats vindt op een nader te bepalen periode.
SOEMITRO stelde hiertegenover de tactiek der 3e machtspolitici
-die hun zwakheid van vermogen tot een behoorlijk beheer erkennen
en daarom eventueel zullen stellen-: "Overdracht der souvereiniteit
aan Indonesië. Beheer van Irian door Nederland, Indonesië, India
en Australië". Hiermee worden verschillende zaken beoogd.

fvan het echec der Amerikaanse politiek in"Azië



Australië ziet niet gaarne een uitsluitend Indonesisch beheer over
Irian, maar voelt evenmin voor een Nederlands-Amerikaans beheer.
Als beheer spartner genoemd, zou hij z' n pditiek t. a. v. de over-
dracht der souvereiniteit wel eens kunnen wijzigen. India gewonnen,
betekent neutraal Azië gewonnen. Terwijl in Nederland een sterke
stroming aanwezig zou zijn, vooral onder de ondernemers, die een
dergelijke oplossing, waarbij zij hun economische posities zouden
behouden, zouden toejuichen.
Zou de Iriankweatie in de Ver. Naties komen, dan zou Amerika, welk
land anders zeker deze Ver. Naties voor het Nederlands, lees Ameri-
kaanse standpunt, zou winnen, nu een contra- s t roming vinden.
de la COURT besprak nog even de kwestie van het pistool op de borst
van Nederland, waarvan de dreigende echo ook gehoord zou worden in
de UNO.
"Ir waren trouwens ook nog wel een aantal stokken achter de deur,
ni./7.ift r>"rihfliifi Yffffi MiJi 1' 1 ) de °Pzegeing der Unie tussen
Nederland en Indonesië; de Doyoot van Nederlandse belangen in ge-
heel Azië; het verbod aan luchtvaart- en scheepvaartmij. om Azia-
tische lucht- en zeehavens aan te doen. De laatste twee punten
zouden in principe reeds besproken zijn op de Pan-Aziat i sohe
conferenties,'1.

(Naar aanleiding van de mededelingen van de la COURT en RESMENS
besloot de vergadering de concept verklaring zo te buigen, dat hij
in de richting kwam te liggen van de door SOBMITRO voorgestelde
politiek. Mr. VAN WIJK zou de concept ver klaring omwerken in de
hiervoor gewenste zin, waarna deze verklaring zou worden toege-
stuurd aan de pers, kamerleden, ministers, en alle andere hiervoor
in aanmerking komende personen, instanties, instellingen, e. a.
Volgens later ontvangen mededeling is betreffende verklaring toege-
zonden aan:
Hare Majesteit, de Koningin der Nederlanden»
Zlijne Excellentie, de President der Republiek Indonesia?
De Regeringen van Nederland en Indonesië ;
Het Hoge Commissariaat van Indonesië te * s-Gravenhage ;
Het Hoge Commissariaat van Nederland te Djakarta;
De Delegaties ter Irian-conferentie;
De Leden van het Nederlandse Parlement;
De Leden van het Indonesische Parlement;
De Politieke Partijen en de Vakverenigingen in Indoaesië en

Nederland.
Deze verklaring zou dan kunnen dienen als een soort proefballon.

De namen en adressen der H. B. -leden v. d. Ver.Ned.-Indon. zijn:
A.P.J. v. d. BURG, Ie voorzitter, Geestbrugweg 66, Rijswijk -723329;
Alb. de la COURT, 2e voorzitter, Lange Kerkdam 74, Wassenaar -3439;
Mr. H. van WIJK, 3e voorzitter, Bijweglaan 31, Bennebroek -272;
J. W. S. RIEMMS, secretaris, Raphaelstr. 8, Amsterdam -94597;
M. 3TEVSNS, penningmeester, Bos en Lommerweg 148, Amsterdam -53335.

Leden :
B. C03TER, Elzenlaan 42, Hilversum -6975;
E. GOBBS, Rijadijk 288, Voorschoten -26762;
J. J. MAATMAN, Kamillestraat 29, Den Haag -338042;
A. G. v. d. SPEK, Newtonplein 36, Den Haag;
N.W. WIJNM, Van Blankenburgstraat 26, Den Haag -330934?
Dr. J. M.E.M. A. ZONNENBERG, Carel Reinierszkade 171, Den Haag-

772267.


