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SAPPOST VAN KB

Ho. s

Betr.:

AAK GAW I

3204

VERENIGING " PERINTIS

/./r-
9 oer M

OP KAART

./

C

J*.

C

^X^ Van een betrouwbaar informant werd vernomen,
dat met de Indgjafeala.oh..e vereniging_JlPerintis Budaja^ (let

^^ ^ndonesische, v er enj.g^^ ge-
v^ïïgcT \ ' liist ërïïamT"^ ' ' r~J ~ ~~~

Voorzitter van deze vereniging is R.M.PÜKUN,
onende Willemsparkweg 159 I te Amsterda,.

KB, 9 October 1951



c.

O

HAPPOÉO? VAN KB

AAN GAW I

No.:

Betr.ï l* PBRIHÏIS BUDAJA".
Typ.C.

U MRT1952'' l

- /

Van een betrouwbare medewerker werd vernomen, dat de
"Perintis Budaja" op 22 Maart 1952 een feestavond geeft in het
Minerva Paviljoen aan net Albert Hahnplantsoan te A'dam.
Aanvang 8 uur.

KB, 14 Maart 19^?tf
\ V R I J VOOS AgIIEJ



RAPPORT VAN KB

AM CAW I

No.i 476?

Betr.i "PERSIK"

Typ. D.

7r-,*f/ M.</ J

Van. een betrouwbare medewerker werd vernomen, dat op Zaterdag 15 October

1951 "te Den Haag, het begbuur van de "Persin" (Persikatan Importeurs Indo-

nesia) werd gekozen en bestaat uit de volgende leden:

DALIMONTHE

TMVIDSOB;
^ KBLLER

•f Drse LIEM EÏÏG LIOH

^ BOLLE&BAF

+• SOTARIO

^ Mr*SUDJONO

Er, BASRIE

Voorzitter

Secretaris

Lid
t»

n

Rechtskundig adviseur
H II

Mr.SUWARSO komt in dit bestuur niet voor.

Het bestuur zal zoveel mogelijk en langs commerciële weg contact opnemen

roet eventuele missies, die vanuit Indonesia naar Europa worden gezonden

voor het verrichten van aankopen ('Zie GO 124932).

KB, 10 April 1952 J

VRU VOOR ACTIE



RAPPORT VAN KB
AAN GAW I

No.: 4605
Betr.i INDONESISCHE HANDELSHUIZEN IN NEDERLAND»

Typ. D.

//JJ'

'*' &/'

Een medewerker diende het volgende rapport in.

De in Nederland gevestigde Indonesische Handelshuizen zijn verenigd in de
Indonesische Handelsvereniging genaamd Perserikatan Saudagar Indonesia di

afgek̂ |_dê PatE.2i.SJ,<I.N. Haar secretariaat, önaer leiding "van^ n a - _ i <

de heer BASRT7"°was voor kort gevestigd bij de Malaya Import Handelmaat-
schappij N. V., Klein Gartmanplantsoen 2/4 te Amsterdam.
Sinds medio Maart van dit jaar beschikt de PERSIN over een eigen gebouw
aan de Herengracht 407 te Amsterdam, alwaar ook de G.I.N.D.O. de Gaboengan
Importeurs Indonesia, is gevestigd.
Volgens de statuten van de Indonesische Handelsvereniging mogen alleen die
firma's als lid toetreden welke in Indonesië hun hoofdzetel hebben, voor-
waarde daarvoor is weer dat van het kapitaal 70$ Indonesisch is en waar-
van de leiding uit pur-sang Indonesiërs bestaat*
Bijna alle leden zijn tevens lid van de Indonesische Kamer van Koophandel
voor West-Eurppa, gevestigd te Amsterdam aan de Herengracht 529»
President van de Kamer van̂ Kp.ap.handel voornoemd, is de heer R. P. SQEWABTfi^,

orgaan, ..... ïêTBe'rïïa Mapie, waarvan het "hoof d" van de afdeling Publiciteit
de heer SOLEIMANSJAH, stelt de leden en abonné*'s op de hoogte van han-

delsnieuws.

van dePERSIN zijn» -

Dasaad Musin Concern N. V., Klein Gartmanplantsoen 2/4, Amsterdam»
HaSdelmaatschappij "Intraport" N.V.,Heerengraoht 529,AmsterdamB
Handelmaatschappij "Sunario Concern" N. V., Heerengracht 529, Amsterdam»
Handelmaatschappij "Liem Bwan S ing", Mauritskade 3» Den Haag»
Handelmaatschappij "Liem Kiem Ling", Mauritskade 3, Den Haag»
Wahab Trading Cy. Ltd .¥.¥., Herengracht 5̂ 0, Amsterdam*
Indonesian Buying Agencies "Sepakat",Lange Poten 17 a, Den Haag»
Malaya Import Handelmij.N.V.,Kl.Gaaftmanplantsoen 2/4, Amsterdam»
Botamei N. V., Vossiusstraat 46, Amsterdam.
Handelmaatsohappij "Galoeh", Kievitspark 26, Voorhout »j(
Algemene Import en Export Mij "Marba", Spui 10 a, Amsterdam»
Handelmi j . "Mataram" N. 7., Vaa Eeghenstraat 157» Amsterdam»
Samtosa Trading Cy, Herengracht 151, Amsterdam C»
Haadelmij "Kian Gwan" Nederland, Herengracht 247» Amsterdam.
Gabungan Pembclian Importis Indonesia, Pr.Handrikkade 247» Amsterdam*
Firma Rahman Tamin, Raamgracht 4» Amsterdam»
Eurindam Trading Cy., Stadhouderskade 25»Amsterdam.
Handelmaatschappij "SJ.h_Khay Hie", Herengracht 92, Ametprdam»
Central Trading Cy., Stadhouderskade 92, Amsterdam»
Albin Sudjono N. V. i. o» Amstel 107, Amsterdam C.
Handelmaatschappij Piola, Prins Hendriklaan 56, Amsterdam.
Indonesian Malayan Trading Cy.,Rustenburgerstraat 399»Amsterdam»
Perusahan Dagang "Pasuma",Palestinastraat 21, Amsterdam»

Bovengenoemde firma's houden zich bezig met de handel tussen het Verre
en Nabije Oosten, in het bijzonder Indonesië en West - en Oost -Europa.
Vooral de betrekkingen tot het laatste worden ' .
Een speciale oommissie , welke tot taak heeiH; de bevordering van de buïten-

— * l landse economische betrekkingen zetelt vrijwel permanent in het Centraal
Hotel te, Den Haag. Een van de voornaamste gedelegeerden uit die commissie is

Veelal wordt' aan de commissie 4én of meer personen toegevoegd, die uit
hoofde van hun functie, general -manager van een firma, als deskundige wordt



/«K1

2.

geacht.Het is mij bekend, dat verschillende leiders van bovengenoemde
firma's als officieel delegatie-lid veelvuldig landen als.Tsjecho-Slo-
wakije,Hongarije en Oost-Duitsland bezoeken om daar regerings-orders

y • te plaatsen»
/\|Pas teruggekeerd uit die landen zijn de heren BASRI en LIgJS ENG LIONG

'Ho.4)»Het voornemen om binnenkort daarheen te vertrekken hebben:
EIANGTARIS (No.?), KHO (JTo.l9)*|en TANGA BRAN(No.23).

X Voor zover mij bekend, zijn de artikelen die betrokken wordenspapier,
zware machines voor de pharmaceutische industrie, medische instrumenten,
glas, optische instrumenten en grondstoffen voor het vervaardigen van

, buskruitc
Een lijst welke ik even ter inzage kreeg, vermeldt aan geplaatste orders:
Salpeterzuur(10 ton), Alcohol 96$ (20 ton),Methylchloride(3 ton),kwik
(2 ton}, bariumchloraat (2 ton), bariumnitraat (600 ton), strontium
(2 ton), koperchloride (12 ton), koperkrullen (20 ton).
Behalve bovengenoemde landen werden ook Spanje en Portugal voor leveran-
ties ingeschakeld.Verdere details zijn mij op dit ogenblik nog niet be-
kend, i

-f

KB, 28 Maart 1952
1

\/RIJ VOOR ACTIE



RAPPORT VAN KB

AAN GAW I
* * A«t 1952

No.:
Betr.: "TAMAN PERSAFDARAlN".

Typ.S, WET O.K.

Uit het orgaan van de P.B.R.K.I."Dé
Evenaar" van April 1952 werd het volgende overgenomen.

De samenwerking tussen de verschillende
ƒ}Indonesische verenigingen te Amsterdam (G.S.H.,I.M,K,I,,
YPERHIMPÜNAN INDONJDSIA,P.E.R.K.I.,R,U.P.I. en T.P.) is een
* feit geworden.Op initiatief van de T.P,worden nu twee-weke-
lijkse bijeenkomsten gehouden in het gebouw Leidsegracht 108
Amsterdam,welke bijeenkomsten roulerend georganiseerd zullen
worden door genoemde verenigingen voor de gehele Indonesische
gemeenschap,in bijzonder de Amsterdamse ingezetenen.

Op 20 April berust de organisatie der
gezellige avond bij de "CHUNG SAN HUI",op 4 Mei bij de
"PSRHIMPUNAN INDONïSSIÏ'.op 18 Mei bij de "P.E.R.K.Ifjop l

|Juni ̂ b£j_Jlê I.M.K.I.("IKATAN MAHASISWA KATHOLIEK INDOILSSIA").
samengaan van vereniging en personen uit Indonesië

afkomstig.,wil men het doel der "TAMAN PiSRSANDARAÏN" nog dicb-r
ter benaderen n.1.door de bevordering van een hechtere samen-
werking -en beter begrip-van-,voor -en onder elkaar.

KB, 23 April 1952.1

VRJJ VOOR ACTIE



RAPPORT VAN KB

AAN CAW I

ïïo.i 4616

Bet r.: "PBELEHTIS BüPAJA"

typ.i D«

727

31 MR? 1952

Van een betrouwbare medewerker werd vernomen, dat het huidige bestuur

i de Indonesische Cultuurvereniging "Perintis Budaja" bestaat uit de

volgende leden: - ~ B : ~ ~ ~ 7 ~~~~

Voorzitter: MAS ̂ KUÏÏ, student in de theologie, wonende Willemsparkweg

159-1» Amsterdam»

Secretaris: LJ7ASUTION, van beroep schilder, wonende Frans v.Mierisstraat

67 te Amsterdam*

Penningmeester: FfiLI KARIMJH', studente aan de P.S.Fo, Tronende Miohel

Angelostraat 45 te Amstèrdam0

5-3

c
.̂  ö *„•

i/ r»

EB, 51 Maart 1952,

l?



RAPPORT V m KB
AAH C XI

ÏTOi't 2217/VHI

*S Januari 1951 >̂%
—— -x̂ ' V

NIET O.K.
ACD/

PAR;

- 8 JAN. 1951

Uitgaande van de P,ly onder leiding van GO G3EN

is men "bezig een intekenlijst te doen circuleren onder
de hier te lande wonende Indonesiërs met betrekking tot de
agn»1 vredesoproep van Stockholm; Aan de achterzijde van deze
lijst staan de namen van vooraanstaande Indonesiërs in Indone-
sië vermeld» dié reeds deze oproep hebben getekend.

Een exemplaar van deze lijst gaat hierbij. Bit exem-
plaar zou bij de P. I. zijn gestencild.

Uit betrouwbare Indonesische bron wordt gemeld» dat
SOBDARSONO van de Sobsi, waarover bereide werd gerapporteerd
thans", plannen heeft om tezamen met 2AIN SflSUTION naar Ecaag
te gaan.1

3, JT Uit dezelfde bron werd medegedeeld, dat het H.B,1 van
deRujpi in verband met de mislukking van de IT̂  Guinea confe-
rentie een manifest aan de Pers in Nederland heeft gezonden,
waarin ze haar standpunt i*W dit conflict uiteenzette," Het
standpunt van de Rupi zou gelijk zijn aan dat van de R,I,

De Pertoi heeft zich niet uitsmate geïnteresseerd
voor deze kwestie.

De Panitra loopt min of meer aan de leiband van de
P,I*4* die ten opzichte van Irian hetzelfde standpunt zou inne-
men als de G.P,H".

Er Malino-studenten halen hun schouders op over de
Iriankwestie en zeggen: Over onze positie heeft de R,!»1 zich
niet druk gemaakt, waarom maken ze nu zofn herrie over deze
kwestie,

l bijlage

Verzonden aan: BBVD en C XI
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DOSSIER No. l?? 62?

MINU^ENBLAD
NAAM: YERENIGINGEN....IMDOKESIBRS. h, t.l,...

\

)O

ia

G-een actie gê rfnen. Af d C 17.12.47 il

—̂ 5?

zover van d V/g eagende e rde stukken (in dit OD geborgen) het schutblad
aanwezig was dit bijgevoegd. aug»-J,'

402IS - '46



R A P P O R T

VAN: CAW/II

Betr.: Maandblad "Minibar Asia
Diseberang"

v^£

Ondershands werd van ID Den Haag vernomen, dat het
jmaandblad "Mimbar Asia Diseberang" door een Katholieke
drukkerij te Delft gratis wordt gestencild. Het ligt in
de bedoeling, dat dit maandblad het orgaan wordt van de
j"Ikatan Mahasiswa, Katholiek Indonesia" (I.M.K.I.).

Verzoeke agenderen en retour aan CAW.

CAW/II, 27-12-1951.



Bc 70419

VIII. ÏZ.8.
een

89 September

Besloten bijeenkomst van
Indonesische Verenigingen

Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een
verslag van een op 18 September j,l. gehouden besloten vergadering
van Indonesische verenigingen, naar de inhoud waarvan ter bekor-
ting verwezen moge worden.

IIFT HCUPD VAK D^ DIENST
Namens deae,
Het Plv.Hoofd,

AAJN:
? .da kinister President,
Z. :,.de Minister van Binnenlandse Zaken,
Z.E.de Minister van Buitenlandse Zaken,
S.3.de Minister van Overzees*» Gebiedsdelen,
te

iir .i)r. J «Hazenber g..



SPECIALE JpS TRUC TIES AAI AÖD '
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bi^ejmitieve opberging in te vullen).
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VERTROUWELIJK
Verbinding: No.12
Doss.13/855.
Onderwerp: Persin/ Stichting Nederland-Indonesiö"
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

7 December 1951.

In een Nederlands dagblad kwam e en bericht voor met
de volgende inhoud:

"Ongeveer 25 in Indonesië gevestigde firma's, die in
Nederland een eigen inkoopbureau bezitten, hebben per l
November 1951 opgericht een gemeenschappelijke vereniging,
[genaamd: ""Persin" (Perseri Katan Importeurs Indonasia
di Nederland) met het doel de belangen van de aangesloten
leden (speciaal de im- en export van en mar beide landen)
centraal te behartigen,
^ Het bestuur bestaat uit de heren DAIiIMONTHffî

)U Xl *| BATANGTAHIS. Mr BASRI, HAOHEAN-TAMIN -en Mr SUWASSO,
Voorlopig is de zetel in het gebouw HIRSCH te

dam (Mr BASRI)».
Naar aanleiding van dit bericht deelde een goed geïn-

formeerd persoon mede, dat de Stichting "Nederland-Indone-
sië"" met bovengenoemde vereniging op geen enkele wijze
contact onderhoudt. -

Ten aanzien van de voorzitter DALIMOHTH^i deelde
zegsman mede te hebben vernomen, dat deze absoluut niet

0/oVerweg kan met de plv. H.C, Mr DJOEMHAH'A. (einde)



RAPPORT

VAN: CATC/1
Bij l , : één

?etr.: "Panitia Penjelenggara Rapat
Rapat Festival Pemuda"

U

27 NOV 195t
OP KAART

Uit goede bron vernomen, dat de "Panitia Penjjg-aenggara
t Festival Pemudal',(Uitvoerend comité vergaderingen

TéugdfestivaD, gevestigd Gerard Terborgstraat 49 "te Amsterdam,
op ly November j.l. te Leiden een vergadering heeft gehouden
over het in Augustus j.l. te Berlijn gehouden Jeugdfestival.

Voor bedoelde bijeenkomst waren als sprekers aangewezen
Els TAÏÏSIÏT, HAN Tik Djien, R.SUïTITO en J.AVEx (een communistische
warga-negara te Leiden). ID Leiden zal^een rapport indienen/

Hierbij gevoegd een circulaire van de "Panitia Penjeleng-
gara Rapat Rapat Festival Pemuda" over de te Leiden gehouden
bijeenkomst.

Verzoeke agenderen en terug aan GAW/I.

CAW/I, 27-11-1951.



RAPAT2 PESf!'l?AI-P3MÜ3A

Gerard Torboa-gstr, 49
Am ,31 er dam o

Saudara2 jang ter

\i persoalan duhia berivatar pada clapat atau tidaknja negara2 be-

sar inengadakan per̂ undingan perdaaaiaii. Dalara pada ini hal jang pantlng ialah a-
danja perigertian antara rakjat dinegeri - negéri demokraöi rakja:t dan dari Iain2
bagian dunia. Tjuriga mentjurigai - fitnahan2 dsb. harus dilenjapkan, agar djer- '
liih suasana imtuk m^ngadakan perdaroaïan jang abadi,

Pada tgl. 5 Agustus telah berangkat satu dQlögasi Indoneeia xnatuk meng-
hadliri "PESTIVfiL . CP ïCUTH AND STU1DENTS FOR PEACE1' di Berlin untulc dua raing- „
gu lamarga. Youth festival ini ̂ ang dikimdjungi 2 000 000 pemuda.Djerman dan
40 000 tamu luar negéri, adalah suatu: pesta perda*naian, dimana pemuda2 saling
berkenalan dan bertulcai- kebud^jaan naeioanalnja, agar k5,ta pemuda sedtuiia tak
kan lagi bernrusuhan dimedan perang.

Sesudah Festival i.ni, malta .delegasi Indo^êoia diundang uî tuk berkeli-
iing dua minggü laraanja di Pólandia. taituk mslihat keadaan disana*

Sekarang dej^ogaei Indoriesia jang sudaa kembali ity. hendak menï^ersem-
baiikan öleJaSnja pada eaudafa sekaiiaii.

' Maka itxi datang lah saüdara pada rapat jang akan diadakan oleh dele-
gasi tersebut.

Rapat di

'Sedung

Penroitjara2: l.Sdr.

J 2.Sdr«

;, 4.sar.
Rapat di|i'u.lai djpffi 20.00 ( 8 malam) dan akan diketuai oleh

sdr. „ ._- ,v,v ^^
L nv^nclei%a.rkai;i'Le;7s;n2 anggauta2 clelegasi ini.

TBRIMA KASIH

.- i





SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bijjlefinitieve opberging in te vullen).

F G E D A A N

Afd./Sect.:

terne z

Dat.:

Interne aanwijzingen ACD.

ACD. Dat:

Par.,

Par.:
lï

i i 'T

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):



I.B. 3062. A.

Betreft: Vergadering Indonesiërs,

Ve r tr o uwe l ijk...

rOp Vrijdag, 16 November 19515 te 20 uur, is er in
't frytaneum aan het Rapenburg No. 6 alhier, een verga-

JL* der ing gehoudeny waar de volgende Indonesiërs het woord
* " hebben gevoerd: ..

1. Hwie Tjang ONG (deze had de leiding); (Amsterdam)
2. Els TAJLSIN;TAmsterdam)

3. J.B.AVE uit Leiden;

4. SOENITO (Amsterdam).

Bovengenoemde personen, die in de afgelopen zomer
het Wereldjeugdfestival hebben bezocht, hebben op deze
bijeenkomst verslag uitgebracht over dit festival. Zij
hebben verteld van hun ervaringen en belevenissen, opge-
daan ter gelegenheid van bedoeld festival.

Voor deze bijeenkomst hadden alle Roepi-leden alhier
een schriftelijke uitnodiging ontvangen. De belangstel-
ling was matig. Slechts 17 Indonesiërs waren ter verga-
dering gekomen.

Volgens bekomen inlichtingen boekten de sprekers
weinig succes, want niemand van de bezoekers toonde in-
stemming met het gesprokene.

Aanvankelijk zou ook Tik Dj in HAN (Amsterdam?) het
woord hebben gevoerd, doch deze was niet opgekomen.

Einde.

Leiden, 19 November 1951.

X



G .'S H E I M

Verbinding: Ho.12 26 April 1951.
Doss.4/76
Onderwerp: R.A.KARTIÏÏT-herdenking door "Kaoem Iboe"
Datum ontvangst bericht: 23 April 1951
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:——

Hierbij wordt medegedeeld, dat van een betrouwbaar
persoon het volgende werd vernomen:

Op Zaterdag, 21 April 1951, om 20.00 uur werd door
de ÏKaoem^Iboe" (Indonesische Vrouwenorganisatie) in
zaal 6 van het gebouw "Amicitia", gelegen aan het West-
einde te 's-Gravenhage, een besloten herdenkingsbijeen-
komst gehouden ter nagedachtenis aan de sterfdag van
S.A.KARTIJn.

Aanwezig waren ongeveer 100 personen, waaronder voor
het merendeel vrouwen, zowel Indonesische als Europese,
Voor deze gelegenheid was een autobus met ongeveer 50 per-
sonen van Amsterdam naar 's-Gravenhage gekomen. Van de
zijde van de Indonesiërs, te 's-Gravenhage bleek
belangstelling voor deze bijeenkomst te bestaan, hetgeen
moge blijken uit het feit, dat slechts 30 in 's-Graven-
hage wenenden op deze bijeenkomst kwamen.

Als spreeksters traden op:
l. Margerita TÜERA-AHÜL03HELOE, wonende Hoggeveenstraat
no.191 te 's-Gravenhage (personalia bekend)J
2» Maria LUMMTA-SQIIAWAH, geboren 22 Juni 1904 te
Tomohon (Tnd.), wonende EÏsstraat 4 te 's-Gravenhage.

Beide spreeksters hielden een korte rede betreffende
het leven van R.A.KARTIITI.

De avond werd opgeluisterd door een Indonesische
Krontjongband uit Amsterdam, die Krontjongmuziek en zang
ten gehore bracht.

Tevens werden enkele Indonesische dansen uitgevoerd
door Hej.A.M.MAC GILLAVRIJ (personalia bekend).

De bijeenkomst had een rustig verloop en werd om-
streeks 23.00 uur gesloten, (einde)



Ho» 50
Ho, 1915 £'11: ,(
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30-4=51»

Antwoord op Dw schrijven no. 1043177̂
d.4. 8-3-51.
Betr. Sino-Indonesische Vereniging.

V É R T R O U W B L I J

In antwoord op Uw terzijde vermeld schrijven, heb'il
eer, U het navolgende te berichten.

Te Enschede bestaat een vereniging, de "IKATAK PELADJAK
SCHEDE PARI IMDOKESIA", welke een vereniging is van uit
Ldbnesië afk̂ msWgeT̂ ie Enschede studerende jongelui.
Deze vereniging, opgericht in Februari 1950, bestaat uit

ong. 75 leden, waarvan een 65«tal Indo-Chmmezen.,en een 10-,
t al Indone siérs . Nageno eg alle laden zijn studenten van deiér

ielHogere Textielschool te Enschede.
uit de volgende personen:

voorzitters
OUG Sien liag, geb. te Blora (Ind.), 30-5-23, Indo«Chinees,
wonende te Enschede, Soendastraat 57*
vice-vooraitter:
BIden SOHAETQKO, geb. te Sumoroto Ponorogo (Ind.), 14-12-15»
Indonesiër, wonende te Enschede, J.P.Sweelinckstraat 48.
secretaris *
SU1Ï Tik Ie, geb. te Klaten (Ind.), 2?-9-»27, Indo-Chinees,
wonende te Enschede, Pyrmont straat 4.
penningmeester :
LIM Giauw Hoey, geb. te Buitensorg (Ind.), 11-4-22, Indo-
Oomaissari'sT̂ ghinees » won. te Enschede, Lipperkerkstr.240»
MAfOHH, geb. teBemarang (Ind.), 25-6-25, Indonesiër, won,
te Enschede, Estrikstraat 31.
commissaris:
LIBM T̂ ing Pwee, geb. te Bodjonegoro (Ind*), 4-1-20, Indo-
Chinees, wonende te Enschede, Kuip eredijjk 197»
Commissaris :
TIO Tiong Kwie, geb. te Surabaja (Ind.), 0-4-27» Indo-Chia.,
wonende te Enschede, Buitenzorgplein 11.

De IKATAH is de enige vereniging te Enschede, waarin uit-
sluitend of overwegend Indonesiërs ën/of Indo-Chinezen
zijn gegroepeerd. Nagenoeg alle leden van de IKATAK zijn
tevens lid van de Ensehedese Hogere Textiel-School-Vereni-
ging, de B. H. T. S. V» te Enschede.

De IKATAK is een volkomen zelf standigê  Enschede s e vereni-
ging en is dan ook geen onderafdeling van enige andere stu-
dentenorganisatie of vereniging van uit Indonesië afkomstige
personen.

Op politiek terrein begeeft 4e vereniging zich niej; en
haar activiteit is voornamelijk gericht op cultureeTgebièd,
op het onderhouden van de vriendschapsband tussen haar leden
en op het met raad en daad bijstaan van nieuwkomers uit
Indonesië bij het zoeken naar kosthuizen e. d.

Op cultureel gebied wil zij de leden in contact brengen
met de Westerse cultuur en de Ensehedese bevolking in con-
tact brengen met de Indonesische cultuur. (Zo werd op 20
Jan. '51 door haar te Enschede een Indonesische kunst avond
georganiseerd, waarbij het programma werd verzorgd door het
Indonesische gezelschap "Widjaya" uit Amsterdam met dansen
en krontjongmuziek. Op deze avond, die een enigszins offi-
cieel karakter had door de aanwezigeheid van Mr.Zakaria,
Raadsheer van de Hoge Commissaris uit Indonesië™ en enkele

""""•"•""' ...... ' -"" ..... - • -•••'" ..... .-"•< ..... ..... .— - ....... Ensehedese/
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Enechedese autoriteiten, werd o.a. een collecte gehouden t.b.v.
het Koningin Wilhelmima-fonds).

Overigens "bestaat het verenigingsleven voornamelijk uit het
onderhouden van de vriendschapsband van de leden. Zo werd in de
afgelopen maanden gezamenlijk het Chinees Nieuwjaar gevierd en
ging een grote groep op Rosenmontag naar Munster (Dld), waar
zij het carnavalsfeest meevierde.

Bij wijze van uitzondering -daar dit meer ligfe op het ter-
rein van meergenoemde B.H.T.S.V.t» werd door haar onlangs een
lezing georganiseerd over de ontwikkeling van de Textiel-indu»
strie in Indonesië.

Voor het overgrote deel zijn de leden kinderen van rijke !
ouders en wanneer er al moeilijkheden zijn op financieel ge-
bied, dan bestaan die uitsluitend bij het overmaken van geld
van Indonesië naar Nederland.

Over het algemeen gesproken zijn de Indo-Chinezen liberaal
in hun opvattingen en nogal materialistisch van aard, terwijl
hun streven er voornamelijk op gericht zou zijn, zo snel moge-
lijk een zo groot mogelijk inkomen te verwerven.

Baar dezer»ijds van wei-ingelichte zijde werd vernomen,
sull-en waarschijnlijk alle Indo-Chinese leden der IKATM te
[zijner tijd om opportuniteitsredenen de Indonesische nationali-
jteit kiezen: in Nederland is het moeilijk voor hen een positie
;e verwerven en ook voelen zij er niet voor de Chinese nationa-
liteit te kiezen gezien de economische toestandem in de Volks-
republiek, waardoor hun waarschijnlijk geem finacieel ruim be-
staan kan worden geboden.

Werkelijk politiek geïnteresseerd zijn zij over het alge-
meen niet en slechts een hunner, Baden SUHARTG80 (14-12-15;, is
als een uitgesproken republikein te beschouwen.

Van geen der Siao-Indonesiers ie op politiek gebied iets
ten nadele bekend en de IKA.TAN zowel als haar leden staan over
het algemeen bij de En&chedese bevolking uitstekend aangeschre-
ven.

Een afschrift van de Ontwerp-Statuten en het Ontwerp̂ Huis-
houdelijk Reglement van "de IKA.TAK wordt hierbij gevoegd.



IKATAK PBLADJAS BNSCHEDB dari DtDOHBSIA.

Ontwerp Huishouden .Ik reglement*

ad.l. LEDEN.
a. Gewone leden zijn zij*

Uit Indonesia afkomstige in Nederland studerenden, die de
leeftijd van 15 jaren hebben bereikt.

b. Buitengewone leden zijn:
l» Gewezen gewone leden die geen studerende meer zijn
2. Studerenden, die niet uit Indonesia afkomstig zijn en

die met de doelstellingen der vereniging sypathiseren.
Indien na 14 dagen bekendmaking geen bezwaren van de zijde
der leden blijkt te bestaan, zo kan net bestuur de aanname
als buitengewoon lid bevestigen.

ad. 2* DONATEURS.
Donateurs zijn zij, die fle vereniging met ten minste van f*2$*-
per jaar steunen.

ad.3. OOHtERIBÜTIB»
de contributie bedraagt:
a. f .1.50 voor gewone en buitengewone leden.
b. f.1»- voor degenen, die reeds lid zijn van andere school-

verenigingen.
Dispensatie kan verleend worden na schriftelijk verzoek.

. 4, Het lidmaatschap eindigt i
a* op eigen schriftelijk verzoek.
b. door overlijden.
c. hetzij tijdelijk, hetzij permanent royement, t. g. v.

1. 3 achtereenvolgende maanden verzuim van contributies
(geldt ook voor Donateurs) , nadat betrokkene schriftelijk
van zijn verzuim in kennis wordt gesteld.

2. Ontoelaatbare handelingen, die de naam van de IPEI
kunnen schaden.

ad. 5. Bestuursvergadering
Indien noodzakelijk wordt geacht, kan een bestuursvergadering
gehouden worden.

ad. 6. Ledenvergadering .
a. Tenminste 2 maal per jaar wordt een algemene ledenvergad̂ riig

gehouden met het minimum programma:
l» Verslag van alle werkzaamheden en resultaten van de

laatste 6 maanden.
2. Kas-verslag door de Penningmeester.
3. Werkprogram.

b. Op schriftelijk verzoek van tenminste 10 leden met opnoeming
der gemotiveerde redenen, kan een algemene ledenvergadering
gehouden worden*

ad. 7* Notulen.
Van elke bestuurs-en ledenvergadering moet een verslag worden
gemaakt door de secretaris.



FELADJAH ENSCHEDE dari IflDOHBSIA.

Ontwerp Statuten.

ad.l. Naam en zetel der vereniging.
De vereniging draagt de naam van "Ikatan Peladjar Enschede
dari Indonesia", afgekort de IPBI, opgericht in Februari 1950
en zetelt in Enschede, Hederland voer de duur van 29 jaren.

ad.2. Doel en Streven.
a. het verstevigen van de band en eenheid onder haar leden.
b. het behartigen van de belangen harer leden, vnl de studie-

belangen*
c. lichamelijke en geestelijke ontwikkeling harer leden te

verzorgen
d. het onderhouden van contact met andere verenigingen van

studerenden in Nederland in het algemeen en in Enschede
in het bijzonder.

ad.3. Werkzaamheden.
a. het houden van bijeenkomsten, causerieen, ter verruiming

Van vak en algemene ontwikkeling.
b. het ent animeren van een clubzaal
c. het beoefenen van sport
d. cultuuruitwisseling.

ad.4» Bestuur.
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden.
Boze worden uit en door de gewone leden gekozen voor de duur
van l (een) jaar, aanvangende in September*
Het oude bestuur stelt zich herkiesbaar.

ad.5» Leden.
De leden bestaan, uit:
a. gewone leden
b. buitengewone leden
c. donateurs.

ad.6. Kas.
De kas wordt gevuld door:
a. contributies
b. bijdragen
c. alle op wettige wijze verkregen gelden.

ad.7. Statutenwijzigingen en ontbinding.
Statutenwijziging en ontbinding der vereniging is geldig,
indien deze door de algemene ledenvergadering met 2/3 van de
aanwezige stemhebbende leden wordt aanvaard.

ad,8» Geldigheid besluit.
Een algemene ledenvergadering kan geldig verklaard worden india
indien tenminste 1/2 van het totale stemhebbende ledental
aanwezig is (aangaande art.? Statuten: 2/3 van het totale
ledental moet aanwezig zijn).
Ingeval het vereiste aantal niet bereikt wordt, dan moet
binnen 14 dagen nadien een algemene ledenvergadering worden
gehouden, die dan ongeacht het aantal aanwezig» leden, geldig
wordt verklaard.

ad.9* Gewone leden kunnen slechts één stem uitbrengen*
Buitengewone leden hebben een adviserende stem.
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Voor de zon op l Jan. 1952 opgaat

Chinese studenten moeten
nationaliteit kiezen

NAAR INDONESIË OF
ROOD CHINA?

AMSTERDAM, 20 Febr. — Woor 'gal
een duizendtal Chinese jongelui, geboren
en getogen in Indonesië en thans htm
studie voltooiende aan de verschillende
universiteiten in Nederland, straks de
hier geleerde wetenschap in toepassing
brengen? Vóór de zon op l Januari 1352
is opgegaan, zullen mij hun keuze be-
paald moeten hebbén, of zij) Indonesisch
staatsburger wensen te worden, of niet,
Voelen zij er mischien meer voor om
deel te gaan uitmaken van de Chinese
volksrepubliek om een werkkring te
zoeken in „Het oude Zand", waar de mees-
ten hitnnef nooit geweest zijn, terwijl
zij ook geen, of onvoldoende, Chfae.es
spreken en lezen f

In zyn flat aan de Keizersgracht te
Amsterdam vertelt Khpuw Kbe *py>ng.
dat hij met enige stualègeno'Wi bezig i's
uit te vinden, hoe ongeveer 200 studen-
ten, die lid zijn van zijn vereniging, den-
ken over deze belangrijke dingen. Khouw
is de 24-jarige "' - —

" ' dat

Midden-Java, waar zyn vader koopman
is en zSjn bezittingen heeft. Khouw be-
hoeft inzake zijn nationaliteit niet de-

i j j

zelfde keuze te doen als zijn vader. Drie
jaar geleden kwam de thans derdejaars-
student aan de Vlle (politiek-soeiale)
l^culteit naar Nederland. „Wij waren
met z'n tachtigen aan boord van de
„Oranje", maar zoveel tegeiyk komen er
lang.niet meer," zegt dé jongeman.

Liever Indonesië
Khouw denkt, dat de meesten zijner
:derende landgenoten wel Indonesisch
.tsburger zullen worden.

ia een werkkring te
Zij betwijfelen het, of zij aanvaard
den worden, terwijl het verre van een-
voudig- zou zijn zich aan te passen.

Vooralsnog neemt hij niet aan, dat van
cte zijde der Chinese regering het initia-
tief zal worden genomen om afgestudeer-
de Cinese studenten „naar huis1? te roe-
pen- JHij weet échter ook- niet, o£ het
juist dan wel onjuist is, dat vele stu-
derende jongelui in Singapore ot
van Peking zouden hebben t
zich zo spoedig mogelyk daar te melden,
zoals in de Straltsbladen gemeld

De studentenvereniging Chung San Hul
werd in 1935 opgericht, als de Amsterdamse
afdeling van de Chung Hua Hui in Neder-
land. Kort na de bevrijding scheidde ztf zich
af, omdat de C.H.H, zich, naar de smaak
van de „Amsterdammers", teveel ging ba-
neeisn met de politieJuMi zoiets als 'n gevaar

voor de eenheid werd beschouwd. In latere i
Jaren Is echter de politiek ook in de C.S.H.:
(die zich volgens statuten en huishoudelijk!
reglement ten doel stelt; bestudering vaal
de San Min Chui, de grondbeginselen van i
dr Sun Yat ^ent'a leer) geslopen. De Chung l
San Hul was de Chung Hua Hui te vlug af t
met: a. een jprotest bij de Nederlands* rege-
ring over de tweede politiële actia; felici-
tatie» aan de Indonesische regering bij de
soevereiniteitsoverdracht; gelukwensen aan
-Mao tse toeng, bU de totstandkoming van de
Chinese volksrepubliek. „Met de C.H.H, zou-
den wij wel e.en. federatie willen vormen,
maar (wen fust*. Er zijn geen onoverbrug-
bare tegenstellingen, maar wö ̂  die altüd
vooruitstrevender geweest zijn >— wiHe»
on«e zelfstandigheid niet helemaal verUeaen'V
aldus Khouw. ' ;

Beide Chinese studentenorganisaties onder-
houden in de Dewnn Permusjawaratan Per.:
kumpuIan-Perkiimpulan Indonesia, waarin
de Indonesische organisaties Rupi en Perki,
contact mét de Indonesische studenten en
de Indo-Nationale Party, In Amsterdam zijn!
de Indonesische studenten vergeleken bij de
Chinese studenten in d* minderheid. ]n de
Dewan worden de mogelijkheden van samen-
werking besproken, maar bindende besluiten
kunnen er niet genomen wotd«n, Gewmen-
HJk geeft men bet maandblad „Gelanggang

Het streviBn van de Rupi. die slechts
één organisatie wil Voor allen utTTHg"

Tthouw: „IK mis een conc
gram vaa die de andere yerenigin-,
gen wiUen opslokken. Als zij zeggen, dat
zij aldus '
bereiken,
daaraan meer vastzit; men kan bij voor.
beeld, eeii m&iderheidaprobleem met op-
lossen dèor die minderheid aonder meer
op te eten. Het is, zo ia mijn persoqnlöke
opinie, eerder noodzakelijk, tot een beter
wederaljds begrip te komen." *•«
Jn Enschede. waar_tachtig Chinese jo^J

geren opTK Hogere TextlelscRöoTstuge-8

een grotere eenheid willen
•moet ik opmerken, dat;

IsjreTgen
•aonesiiséftg.

Een klein aa!ntal afgestudeerde Chini
zen uit Indonesië doceert
scholen In Nederland.

,^

r
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MÏIïISTERXE VAN *s-öravenhag«, 2 Maart 1951
BÏHÏ3EKLANDSE ZAKEN Javaatraat 68

Ho.: C J J.04 317 ™"-"̂ 7"FrrAC KT
Bijl.: Gene * UïïGEBOUM
CAW/I, TA.4. L-~~——•—-~"~"
Betr.s Sino—Indonesische

vereniging

Volgens mededelingen van de voorzitter van d* Chinese
vereniging *Chung San Hoi1* aan een correspondent van de "Volks-
krant1* zou er te Enschede, waar tachtig Chinese jongelieden op
de Hogere Textielschool studeren, een gemeenschappelijke Sino*
Indonesische vereniging zijn. Bit sou dus een vereniging BOSten
zijn waarvan zowel Chinezen als Indonesiërs lid zijn.

Ik moge 0 verzoeken ai j wel te willen mededelen of dit
juist is, houdende ik mij in het bevestigende geval aanbevolen
om over de doelstellingen van deze vereniging, haar aetiviteit
en de samenstelling van het bestuur enige inlichtingen te mogen
ontvangen.

HOOPD VAN BB
Namens dese,

Aan de Heer Jhr Mr W.J.Th0Serraris
Hoofdcommissaris van Politie,
te
E N S C H E B B . Rappel: 1



SIAPAZAH DIANÏARA OEANG IÏÏDONESIA
jang sudah memenuhi seruan Perdamaian Stockholm ?

Antara lain ialah: Mr.Assaat, Menteri Dalam Neger! dan bekas
Acting Presiden R.I. i Prof es or S ar dj it o, mahaguru Perguruan Tinggi
Eetabibanj Wiwohe, pemimpin Masóumi dan bekas Menteri Penerangan
R.I. j Kiai Hadji Achmad Otiatib. pemuka Islamj Ki Hadnar Dewantara,
pemimpin umum Qïaman Siswa; Sutardjo Kartohadikusmo, bekas ketua De-
wan Pertimbangan Agung R.I.; Mr.!A.M»'Tamb'unan, Wakil Ketua DPR-Semen-
tara R.Ï.'; Margono Djo30liadiktffiumot Direktur Bank Negara R.I»'; Mr.
ïwa Kusumaéumantri, anggauta DPR; Wurganingrat, anggauta DPR j Rang-
kajo Rasuna Said, anggauta, wakil Masj-umi; Dr.D.S.Diapari, anggauta
DPR; Dr.Radgiman Wedyodiningrat. anggauta DPR; W.M.F. Nieuwenhuizen,
anggauta DPR; Rondonuwu, anggauta DPRj Tatang Machmud, Ketua Umum
Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia; Sujono Atmo, Eetua Umum
Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia; Djawoto, pemimpin redaksi Antara;
Subakir, wartawan Antara; Ismojo, wartawan "Republik"; dan banjak
lagi dari kalangan buruh, tani, pemuda, wanita, seniman, agama, fce-
budaijaan. iljpu pengetahuan dan 11.

Kxta sampaikan saluic dan penghargaan kita pada orang-orang jang
mengerti akan kepentingannja dan turut berdjuang untuk perdamaian

0-000-O-—



7 November 1950.

V e r t r o

Verbinding : VH
No. 5057-A- 50.
Onderwerp : C(ollegium) P(oliticarum)

S(tudiosorum) I(ndonesiensus).
(lezing G.P.S.I.)

Datum ontvangst bericht : 5-11-19̂ 0.
Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar
Waardering van het bericht : betrouwbaar.
Tevens bericht gezonden aan : ~
Medewerkende instanties : geen. ,"" f ' /
Ondernomen acties : geen. De aandacht blijft hierop gevestigd.

- 8 NOK 850.

ACD/

Naar werd vernomen, vond op Donderdag 2 November 1950 te ca. 20
uur de eerste bijeenkomst plaats, in het nieuwe cursus-jaar van
de gemeente universiteit van Amsterdam, van het "Dispuut," :
"Collegium Politicarum Stud^ oao-pim^Tn£l£!ülgfl1fln«"**-" TC.P73.I.
het dezz. schrijven No.5057-"50 van 7 "September 1950), i n d

zie
'de bo-

venzaal van het'restaurant "Dgémpol", Damrak 33 te Amsterdam.
Voor deze bijeenkomst werden aan de leden van de G.P.S.I.

schriftelijke uitnodigingen over de post toegezonden.
Aanwezig waren een twintigtal Indonesische studenten en enkele,

8 of 5. Indisoh-NederlTarLcLae studenteji, waarvan Tie namen onbekend

1. Raden Slamat^- SUKOTJO, geboren 14-7-1927 te Djokjakarta, bij U
bekend.

2. David, Manenda, SARIPIL, geboren 18-10-1920 te Enemawi, Riouw,
bij U bekend. ^

3. R.M. Sediono Poerwodo, TJONDRONEGORO, geboren 4-4-1928 te Poer-
wodadi, bij U bekend.

4. Mohamad, Hasan, NOTODIKUSIMO, geboren 16-7-1923 te Omben, bij
U bekend.

Genoemde D.M. SARIPIL en M.H. NOTODIKUSIMO zouden in het nieu-
we cursus-jaar als leiders van de C.P.S.I. optreden.

De spreker op deze bijeenkomst was de professor in de sociolo-
gie aan de gemeente universiteit te Amsterdam : Dr. A.N.J. den
HOLLANDER, wonende Watteaustraat 46 te Amsterdam.

Van professor dr. den Hollander wordt aan de gemeente univer-
siteit gezegd, dat hij lijnrecht tegenover de progressieve (com-
munistische) prof.dr. Willem, Frederik, WERTHEIM, geboren 16-11-
1907 te St.Petersburg, zou staan.

Prof,den Hollander is sedert kort van een studie-reis uit In-
donesië teruggekeerd, welke studie-reis werd gemaakt op uitnodi-
ging van de stichting voor Culturele Samenwerking tussen Neder-
land - Indonesië - Suriname en de Ned. Antillen (zie het dezz.
schrijven No. 3503-'50 van 12 October 1950, pag. 4 onder letter n) ,

De titel van zijn causerie luidde : "De leuze als bekerings-
middel - de keuze van een leuze". Over politiek zou op deze bij-
eenkomst niet gesproken zijn. Wel zou uit de rede van prof. den
Hollander duidelijk diens symphatie gebleken zijn voor Amerika en
alles wat Amerikaans is.

De bijeenkomst, welke rustig verliep, eindigde te ca. 23 uur.
Hinde.

V. 3,



7 SeptemberKo* 3057 -'50»
Onderwerp: COLLEGiaM POLITICAMJM

STÜDIOSOMJM IHDOHBSIMSaS.
(CtP.S.I.)

Datum ontvangst bericht:A ugustus 1950.
Betrouwbaarheid berichtgever:betrouwbaar,
?/aardering van het bericht:betrouwbaar»
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende Instanties:geen»
Ondernomen acties: geen.De aandacht blijft hierop gevestigd»

Naar werd vernomen, werd in December 1949 t.b.v. de Indonesi-
sche studenten van de 7e faculteit van de Gemeente Universiteit
te Amsterdam, opgericht het Dispuut - Debating Club-Jimet als
naam:
" COLLEGIUM POLITICAMJM STODIOSORtJM BfDONESIlKSUS" {C«P.S,I,)

Oprichters van dit Dispuut waren:
1. SARIPIL David Manenda, geboren te Enemawi (Riouw),18 October

1920, wonende te Amsterdam, Prinsengracht 646,
2» HAHMUSIAL, Mozes Paulus, geboren te Magelang, 18 Juni 1919,

wonende te Amsterdam, 1ste Helmerstraat 146»
XI 3» TJONDRDNEGORO Sediono poerwodo, (Rnden Mas), geboren te

Poerwodadi, 4 April 1928, wonende te Amsterdam, Straatweg 9.

De bedoeling van dit dispuut was, een of twee keer per maand
bijeenkomsten te houden, waarbij dan van gedachten zou worden
gewisseld over de politiek in Indonesië*

De oprichting geschiedde met steun van de bij U bekende Prof,
H W.F.WERTHEIM, die de openingsavond bijwoonde en bij deze gele-

genheid een oauserie hield.

,/-ƒ Ook was toen aanwezig, de eveneens bij U bekende
toen heeft voorgedragen een door hem zelf gemaakTë"

. JTI Tvan het Wilhelmus, waarvan de beginregels luidden:
' ̂  ' Wilhelmus van Nassouwe

Zing ik omdat het moet
geheel bestond uit zes coupletten welke in dezelfde trant
bewoordingen doorgingen»

bijeenkomsten werden aanvankelijk tweemaal per maand gehou-
/?, den en wel in verschillende openbare gelegenheden te Amsterdam,

zoals het Westeinde en het Parkhotel.

Op de bijeenkomst in het Parkhotel te Amsterdam, welke in Janu-
ari 1950 werd gehouden, was ook aanwezig de Hoge Commissaris
van Indonesië, Mr. Moh.EDEM, die hiervoor speciaal was uitgeno-
digd.

In totaal werden ongeveer vier bijeenkomsten gehouden, waarna
de animo sterk terugliep als gevolg waarvan na Februari 1950
de C»P»S.I. geen samenkomsten meer heeft gehouden»
Wel heeft het in de bedoeling gelegen, om nog voor de grote
vacantie van dit jaar een bijeenkomst te houden, doch deze is'

eveneens niet - 2 -



» 3057 ~'5 van - 2 -
September 1950.

Vertrouwelijk»

eveneens niet doorgegaan,

Naar werd vernomen, zouden i. v. m. de terugroeping van meerdere
Indonesische studenten en de voor velen van deze studenten ge-
rezen financiële moeilijkheden, voorlopig geen samenkomsten
van de C.P.S.I» meer worden gehouden,

Ten slotte zij medegedeeld, dat de vorenbedoelde G, P. 3,1. geen
onderdeel is van de z.g. " Werkgroep Azië", zoals bedoeld in
het dezerzijds schrijven Ko, 1052-i-'46 - Uw schrijven HO,
78337 van 30 Januari 1950,- Einde.

C



G E H E I M
Verbinding: No.12
DOSS.13/368D
Onderwerp; Bestuur "Perkumpulan Islam"
Datum ontvangst bericht: 3u Juni 1950
Betrouwbaarheid, berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

£L

4 Juli 1950J

».fc S.

i4 JUU1350

ACDj

Van een goed geïnformeerd persoon werd het volgende
vernomen:

Door de Indonesische Vereniging "Perkumpulan Islam"
werd op Zondag 25 Juni 1950 een besloten vergadering ge-
houden in het café "L'Espérance", gelegen aan de laan van
Meerdervoort No.205a te 's-Gravenhage. Deze vergadering
werd gehouden om een nieuw bestuur te verkiezen. Ongeveer
40 leden woonden de vergadering bij. Na enig cteoat, waarbij
het beleid van het afgetreden bestuur werd gehekeld, werd
het nieuwe bestuur als volgt verkozen:

Voorzitter: Soer at j itro HQEBALI , geboren te Soerabaja
91, wonende Obr e chts tr aa¥ No * 26 3 te 's-Gravenhage;

1.
in 1891

2» Secretaris: ASSAN, geboren te Mertadjasa (Madura)
plm* 1917, wonende Da Costastraae no.155 te 's-Gravenhage j

* 3. Penningmeestereese: SAgDIJEM (personalia bij het Be-
volkingsbureau onbekend), van beroep kokkin bij het restau
rant "Dreyer" aan de Laan van Meerdervoprt en wonende van
Bylandtstraat Ho, 64 te ' s-Gravenhage 5

4. Ie Commissaris: Jasin SAISIH, geboren te Padang 26
Februari 1906, van beroep keilner, wonende Cronjéstraat ïïo
42 te ' s-Gravenhage |

5. 2e Commissaris! SOEBIP. geboren te Kemoedjan (Ind.)
20 Februari iy2i, van beroep keilner, inwonend bij ASSAN
voornoemd aan de Da Costastraaiï Uo.155 te 's-Gravenhage.

De contributie werd bepaald op f.1. — per maand voor
yj gehuwden en f,0,50 voor ongehuwden, (einde)
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Verbinding: Ho.12
Doss.13/368 F.3

Onderwerp: Zartini herdenkingeavond door KATJM IBOE
Datum ontvangst bericht: 2 Mei 1950
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

4 Hei 1950.
10 MEI 1950

ACDj

C

Op Zondag 30 April 1950 om 19.00 uur werd door de Indo-
\nesische vereniging ''ĵ ailff—lfaöö'' (ind.vrouwenorganisatie) in
het gebouw "Amicitja", gelegen aan het Y/esteinde te ' s-Graven-
hage een herdenkingsbijeenkomst gehouden ter ere van Raden
Ajoe KABTINI (baanbreekster voor de emancipatie van - en
onderwijs aan de Javaanse vrouw).

Ongeveer 200 personen waren aanwezig, waaronder werden
opgemerkt vele leden en bestuursleden van de "P.I." uit Am-
sterdam, die met een speciale autobus waren overgekomen.
Ook vele Nederlanders waren aanwezig,

Ka een kort inleidend woord van de voorzitster:
t Marfiarita OHüLQgHBLOB. geboren 28 Juli 1903 te Oelath
(Indone Bië), wonende Rog geve ens traat no.191 te 's-Gravenhage
waarin 2ij een korte levensschets gaf van E.A.KARTINI, werd
een film vertoond. Op he.t ..prQ̂ pamaa.̂ .ŝ Q.nd .vermeld dadL een
"film iatimewa" (biî njjere Jfi^mj vjgr]ĵ ^ -
dig_ bljé kJdaJ"'TC'y.er t o onde ̂iïiTe en Rus si schelerzie t a f i lm
was. Na enige minuten "speren"' vërXie f en""'ê̂ ê"Ceŵ e~rlöneh uTt
prFtest de zaal. Tijdens de pauze werd dit voorbeeld door
|jvele anderen gevolgd, (einde)



Verbinding! 10*12 17 Maart 1950-,

onderwerp* Keoeptie Ma? M «HUM
Batu» ontvangst bericht ï 14 Baart 1950
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
waar&avlng bericht: betaf«wiba&r
fevene bericht geaonden sant*
Medewarken&e instantie 0 1 •
Ondernomen actie;.

Van een persoon, die goed gefnfortseerd kan aijn, werd
het volgende vernomeni

Op löaandag 13 Maart 195u van 18*00 tot 20.00 uor «ard
door Mr MofeA.iüM, de Hoge Coaiaieaari» van de B*2*S. in He-
derland, een receptie gehouden in het h&tel "Kuiiiaua" te
acheveningen. Voor deae receptie «aren alle in Sederland
woonachtig Indonesiërs, aofflade enkele Nederlanders, uitge-

Ongeveer 600 Indonesiër e en een 10-*tal llederlandera
«aren aanneaig, die aan lir BOM en diens echtgenote «arden
voorgesteld.

Op deae receptie vserden opgemerkt het bestuur en leden
van de "HupiM» die voor het mtiaikale gedeelte zorgden* Vaa
de WP»I«M was alleen SIJgIBBIO» da waarnemend voorzitter van
de afdeling ' s-(.-ravenliags aanweaig. Ba hoofdbes tuur aleden
en andere leden van de "P.I," uit Aastordam of andere plaat-
san «aren niet versohenaa, Ook vele leden van de wEaoe»
Iboe" «aren aanwosig, doch het boatuur van deae vereniging
liet verstek gaan» Verder «erd opgemerktt dat het bestuur
van de "Î erkoempoelan Ja las*1 en aeer vaal leden blijken
van balangatelling gaven. Er «arden geen toespraken gehou*

(einde)
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9 I laar xVerbinding: lTo.12
Doss .4/65
Onderwerp: Indonesische Verenigingen te 's-Gravenhage

Datum ontvangst bericht: 7 Maart 1950
/

Betrouwbaarheid bericircgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar
•levens bericht gezonden aan:
Lied e w er kende instanties:--—

Ondernomen actie:-—

14MRTI950

OP KAART
ACD/yC

PAR:

Hierbij wordt toegezonden een opgave van bestuursleden
van de te 's-Gravenhage gevestigde Indonesische Verenigingen.

A. "Perhimpunan Indones ia", afdeling 's-Gravenhage.
V' Voorzitter; £IrvSoenan HAM£4H, geboren te Sibolga 28

Augustus 1910, wonende Obrechtstraat No.22G te 's-G-ravenhage.
Secretaris plaat svervarigend Vooraituer:

5M Raden Mas SOËSIBBIO, geboren te Boe lang 31 Augustus
1904, student, wonende Sonderdankstraat Ho,19 te 's-Graven-
hage .

Bestuursleden:
le>(* Philipbert Engelbert gïïlSRA, geboren te Toemaloentung
15 Mei 1907, kellner, wonende Roggeveenstraat ïTo.191 te
's-Gravenhage.
2e )£i Jasid 3AIRBT, geboren te Padang 26 Februari 1906, kell-
ner, wonende Oronjéstraat ïk>.42 te 's-Gravenhage.
3e x,| KAJAg, geboren te lAadioen plm.1912, kellner, wonende
Fuïtonstraat Ko.13 te 's-Gravenhage.
4e Al KAHEL, geboren te Malang 13 Januari 1920, kellner, wo-
nende Prins ïïendrikstraat j:o.55/21 te 's-Gravenhage.

B. "Perkumpulan Islam"
Xl Voorzitter; Raden Pand je IIO'JOADIPOËil'HO, geboren te Ma»

doera 3 Maart 1903, restauranthouder,wonende Obrechtstraat
!'ïo.223 te 's-Gravenhage.
>̂  i Sepretaris;Soeratjitro lTOi:i!R.ALI, geboren te Soerabaja

1891, Mohammedaans geestelijke,^wonende Obrechtstraat 263
te 's-Gravenhage.

C. "Kaoem Iboe" (Indonesische vrouwenorganisatie).
SC l Voorzitster; Mar gerit a AHtTLOaHELOTS, geboren te Oelath

28 Juli 1903» w onend e Ro g ge ve enstraat 191 te 's-Gravenhage.
Be s t uur s]Le_denj_

Ka lat, geboren te Keboeinen plm.1906, echtge-
note van gAJAT, wonende Fuïtonstraat 13 te 's-Gravenhage.
V MOEG-llTTQ^ristine), echtgenote van I.IADRAWI (verdere

gegeven onbekend), wonende Prins ïïendrikstraat ITo.55/21 te
's-Gravenhage.
*** 14arie_ ARNQLI) (verdere gegevens onbekend).

D, " Pe r steirik a t an Kr i s t en Ind ones i a " (Indonesische Chris te-
~ nen), afd.'s-üravenk

hage.
—2-



Yl''V Voorzitter: Juliana Maart.Ie KOLOPITA, geboren te
Zotamobagoe 30 April 1925>leerlingverpleegster "Bronovo"
ziekenhuis te ' s-G-ravenhage en aldaar inwonend.

Seoretare ase-penningmee aterease;
"xg'< Johanna .Petronella KOB.&HDAH.4, geboren te Kotamobagoe

29 October 1927, leerlingverpleegster "Bronovo" ziekenhuis
te ' a-G-ravênhage en aldaar Énvïonend.

^ "Hukun Pe lad_4_a_r Indo ne s ia" (Rupi) (Indonesische Studen-
ten Organisatiê '•
Het bestuur van deae vereniging is dezerzijds nog nietrend. Dit zal later vgorden medegedeeld, (einde)
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Verbinding: Ho. 12 22 September
Doss.4/60
Onderwerp: Besloten bijeenkomst Indonesische Verenigingen
Datum ontvangst bericht: 20 September 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:-—
Medewerkende instanties:

*

Ondernomen, actie:

Op Zondag, 18 September 1949, 14. l!? uur werd in het

tebouw "De Vereniging", Willemstraat te 's-Gravenhage, eenijeenkomst gehouaen van a,lle I'O^^^^sohe VexeG.±g±ngeii in
Nederland, naar aanleiding van het voorgevallene tijdens
de receptie,. van de P. I* té AmsterSam in het "Minervapavil-
joen"~, op l? Augustus 1949. (Scherpe toespraak van SÜDIRDJO
tegen MoluHATTA).

Ongeveer 271? Indonesiërs, zowel mannen als vrouwen
woonden deze bijeenkomst bij. Van de Republikeinse delega-
|t4e waren als vertegenwoordigers aanwezig: j5ar_._Moh . J3CAMIN ,
adviseur voor politieke- en culturele zaken en Mr
MIDJOJO, oud-Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
|pen der Republiek. Van Oost-Indonesiè* was A. J.MOHONÏÏirïï,
Ie plaatsvervangend voorzitter van het Parlement van" de
Negara Indonesia Timur aanwezig.

Op het podium had plaatsgenomen één bestuurslid van
elke Indonesische Vereniging in Nederland, t. w.: de "P. I.",
de "Koepi", de "Persatuan Penduduk Indonesia", de"Perkumpu-
lan Islam" en de Vereniging van "Indonesische Christen Jon-
geren".

De vertegenwoordiger van de "P.I." (naam onbekend)
opende met een kort dankwoord voor de goede opkomst de bij-

/ eenkomst. Direct hierop' nam MONONUTU het woord. Hij behan-
v delde het onderwerp: Indonesia Timur na de 2e politionele

actie. Hij besprak de politieke ontwikkeling in Oost-Indo-
nesië, zomede de daar aanwezige politieke partijen. Aanvan-
kelijk waren in Oost-Indonesifi 17 politieke partijen, die
elkander wantrouwden en onderling twisten. Thans zijn deze
groepen tot overeenstemming gekomen en vormen een politiek
blok. Daarna besprak hij het aftreden van de premier AgAg
AGOBNG bij de aanvang van de 2e politionele actie. WiJ^
Öosï-ïndonesièrs , zeide spreker konden onze goedkeuring
aan deze 2e politionale actie niet hechten. Om deze reden
heeft ANAK AGOBNG zijn ontslag gevraagd. Niet alleen het
Parlement van üost-indonesië heeft ANAE AGOENG- teruggeroe-
pen, doch het gehele volk van Oost- Indonesië. Wij hebben
indertijd een beaoek gebracht aan Djocja en hebeen presi-
dent STJKARNO gesproken. Wij, Oost-Indonesiërs wensen saaen-
werking met de Republiek, opdat het Indonesische Volk één
worde. Ala wij één geheel zijn, dan zijn wij sterk. Hij
wekte de aanwezigen tot eensgezindheid op. Hierna nam Mr.
Ï.4MIN het woord. Hij sprak zijn waardering uit voor alle
Indonesische Verenigingen in het buitenland en in het bij-
zonder uitte hij zijn respect voor het werk van de "P.I.",
alhoewel spreker zelf geen lid is van deze vereniging.

-Hoeveel-



Hoeveel kopstukKen van de "P.I." hebben niet in de Repu-
bliek voor ons gewerkt? Het spijt spreker echter, dat de
"P.I." het niet eens is met de doelstellingen van de Repu-
bliek. "Want als wij het eens kunnen worden zal dit ons
werk vergemakkelijken. Ik hoei niet te spreken over Moskou
of Washington. Ik heb slechts één wens en dat is, dat we
allaen één zijn."Hij sprak scherp en deed in bedekte termen,
doch op fijne wijze aanvallen op de "P.I."

Hierna werd 10 minuten gepauseerd en werd over het ge-
sprokene debat gevoerd.
| De eerste spreker was Jj22i£PĴ Ĵ IiJSLJ!£AjLï-M* ̂ ^ ̂ 0-
weerde namens de IndonesiscnearDexdersSiTeaerland te
spreken tegens als bestuurslid van de "P.I." Hij deed scher-
pe aanvallen tegen de Republiek en keurde het werk van de
Republiek af. Hij uitte de beschuldiging, dat SJARIFUDIN,
de leider van het Volk (arbeiders) door de republikeinen
is vermoord. Hierop antwoordde Mr.ïlMIH: Mhet spijt mij erg,
dat SJARIHTDIÏÏ dood is, maar het is zijn eigen schuld. Toen
SJARIFUSIN minister-president was, hebben wij hem genoeg ge-
waarschuwd. "

Moezah HAM2.AH kreeg hierna het woord. Deze stelde
.echts enkele vragen in zeer verzoenende geest.

S1AMAT FUtfAN van de "P.I." in Amsterdam viel in
scherpe Bewoordingen de Republiek aan en keurde haar hou-
ding al'. Hij vreesde, dat de Republiek dezelfde houding zal
aannemen als de regering gSJAI&KAI TSJTSK.

Verder sprak nog RASOffO, bestuurslid van de "P.I." in
Amsterdam. Deze vreesde, dat de Republiek ook kapitalis-
tisch zal worden net als Amerika en Engeland. Hij hekelde
het Toxeontsact en keurde het deelnemen van de Republiek
aan de R.Ï.C. a±.

Op al deze opmerkingen werd door Mr.YAMIlï scherp ge-
antwoord. Hij wees alle tegen de Republiek geuitte beschul-
digingen van de hand. Hogmaals vroeg Mr.ïAMIH geen geloof
te hechten aan allerlei geruchten, doch slechts verteouwen
te stellen in het beleid van de Republiek.

Zonder dat de "P.I." tot overeenstemming kwam met de
Republikeinse vertegenwoordigers, werd de bijeenkomst om

kt>|18.30 uur gesloten. 2ij had een rustig verloop, (einde)
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Verbinding: Ho.12
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Onderwerp: Bijeenkomst "Kaoera Iboe"
Datum ontvangst bericht: 6 September 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
ïïevens bericht geaonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

9 Septembe

Velgn«7

10 SER 1949 !

C

Op Maandagavond 5 September 1949 te omstreeks 20.00
uur werd door de Vereniging "Kaoem Iboe" (Indonesische
vrouwen organisatie) ten huize van:

j(| Marge r it_a„_AHUIiïïHELÏÏ. geboren te Oelath (ind.J 28 Juli
" """""" , wonende Roggeveenstraat

' ^^^^^^ * •1903 /
1 s-Gravenhage, Iserflfesloten ledenvergadering ge-

houden. Ongeveer 2$ Indonesische vrouwen (geen intellectue-
len), woonachtig te 's-G-ravenhage, woonden deze vergadering
&ij. De vergadering stond onder leiding van genoemde
M.AHULUK3LU.

Als spreekster van deze avond trad op de bekende
11 Me juffrouw L.SUSILO, die voor deze gelegenheid uit Amster-
dam was o Wf̂ lwWïi. Zij deelde mede, dat ai j op 17 Augus-
tus 1949 tijdens de receptie in het "Minervapaviljoen"te
Amsterdam Moh.HATTA ter verantwoording had geroepen over
het fusilleren van haar echtgenoot SURIPHO en de andere
leiders, zoals Amir 3JARIFgUDIH door dé Republikeinse troe-
pen. HATTA had haar geantwoord, dat SUKlPNu was gesneuveld,
doch waar en wanneer dit was gebeurd wist hij niet. Hierop
had zij geantwoord; "Dit ia een leugen. Je hebt mijn man
laten vermoorden." HATTA had hierop gezwegen. Verder oefen-
de spreekster een felle critiek uit op het beleid van SUKAH-
NO, Moh.HATTA en de republikeinse regering. Zij beschuldig-
de hen Java aan de Nederlanders verkocht te hebben. Zij
eindigde haar rede met een waarschuwing aan de aanwezige
vrouwen om niet naar Indonesië te gaan, want, zeide spreek-
ster, als jullie daar aankomen, wordt je direct door de

.pensen van HATTA vermoord, (einde)
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Betr.Herdenking stichting
Indonesische Republiek.
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18 Augustusrl-9497

;enj Onder auspiciën van de gezamenlijke
'—•werd op Woensdaĝ J.7 Augustus 1949xte 20 uur in het "Minerva-
Paviljoen" ,Alber V Hahnplantsoen 2-4,Amsterdamj,de vierde ver-
jaardag van de Indonesische Republiek herdachtfdie door onge-
veer 600 personen,waarvan ruim 100 Nederlanders,werd bijge-
woond . f̂c-*-—
De zaal was met rode en witte bloemen versierd5lajags" een der
wanden was een groot portret van SOEKARNO aangebracht.
Behalve de voornaamste leden van de Indonesische delegatie
-voor de Ronde Tafel Conferentie,waren o.nO

en de/reeds

Er werd geW^BHWBe geheventrin de zaal werd niet gecollecteerd
Personen in militaire uniform werden niet opgemerkt.

Aanvankelijk lag het in de bedoeling om deze bijeenkomst te
doen voorafgaan door een receptie,die «s-middags tussen 15
en 18 uur gehouden zou worden en waar de Indonesische dele-
gatie aanwezig zoiyfCzijn.Op het laatste moment moest hiervan
worden afgezien,omdat de delegatie op dezelfde dag en dezelf-
de uren recipieerde in het Palaoe Hotel 2» Soheveningen.
Thaiis werd het eerste uur van de avond gebruikt om de gasten
de gelegenheid te geven nader met elkaar kennis te maken.

Te omstreeks 21 uur kwamen ^de lodon vaa A 9 UolegaiiJbó binnen
en,nadat onder begeleiding van een muziek-ensemble het Indo-
nesische volkslied gezongen was,werd het woord verleend aan

— Ihet delegatie-lid ANAK AGm^fi- ^'HLJLfiQM5[tdie in het Maleis
«. een korte toespraak hield,waar in hij de aanwezigen begroette

en zijn dank hcaehtLvoor de hem geschonken gelegenheid om het
woord te voeren.Hij herinnerde aan de strijd,die het Indo-
nesische volk voor zijn vrijheid had gevoerd en voor de vele
offers die het had gebracht en betoogde,dat de gebrachte
offers aan de Indonesiërs de plicht omlegden er voor te zor-
gen,dat zij een eenheid vorm^den met één taal en één ideaal,

fiftd
<\a was het woord aan|̂ QR|MAj^j^ggA9di6 in een tamelijk

langdurig betoog de gebeurïenissenvan de laatste vier jaren
de revue liet passeren.Hij herinnerde aan,het feit.dat op
17 Augustus 1945 de Republiek Indonesia ymetf geprooiameerd
en/laakte de handelingen van de Nederlandera.die getracht
hadden deze daad ongedaan te maken.Vooral derdoor de Neder-
landers ondernomen pogingen om door middel van aparte staten
en staten-combinati&s te trachten tweedracht ondjar tfifc Indo-
nesische nationalisme* te ver oor zaken, nndgnynntl JjBThom tml^r
ojitiek.Eohter,dank zij het feit,dat de Indonesische aange-
legenheid voor het internationale forum was gebracht,hadden
de pogingen sparde. Neder land er s sohipbrwpk geleden en thans
was het zover,dat de vertegenwoordigers van de Republiek en
van de B.F.O.elkaar hadden gevonden en gezamenlijk voor hun
rechten opkwamen.
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En zo,»ets*het goed. In Indonesië moê t eenneid heersen en ^
verdeeldheid .A Hen waren zonen en dochters van één land met l 'en
taal en één jeugd waarvoor gezorgd moest word en. Dit haddonZ.de
leiders van de delegatie* en SOEKAENO ingezien en daarom was men
naar Nederland gekomen /Wanneer de Ronde Tafel Conferentie niet
in enkele weken tot een definitief resultaat̂ ẑaflT leidt» en er
geen overeenkomst wordt bereikt, zal dit nimmer meer gebeuren.
Dit jaar moet Indonesië een vrij land worden J"

HATTA sprak in het Male ia en zijn rede werd, evenmin als die
van ANAK AGOENGjBie* in het Nederlands vertaald,

Als derde spreker kwam een vertegenwoordiger van de gezamenlijke
Indonesische verenigingen voor de microfoon, De naam van deze man,
een Indonesiër, bleef onbekend.
Spreker bracht zowel de leden van de delegatie als de aanwezigen
dank voor hun komst en ook hij herinnerde aan de strijd die het
Indonesische volk voor zijn vrijheid had gevoerd,
Zich daarna tot dê jftalogatiift wend end, bet oogde hij, dat de tijd
voor schikkingen thans voorbij jt̂ ds, evenals de tijd voor verzoeken,

, Hij bond de delegatie op het hart om thans niet te vragen maar
te eisen,

/_Deze spreker, die eveneens de Male i se taal gebruikte, maakte een
felle indruk, (Signalement: lang ongeveer 1,73 me ter, leef tijd on-
geveer 30 jaar, hoekig gelaat, vrij mager, lichte gelaatskleur,
Type van een Noord-Sumatraan.Hij was in gezelschap van een Indo-
nesische vrouw, die in nationaal costuum gekleed was, "J"]

Na de pauzeren nadat door het in acht nemen van één minuut stilte
de gevallen*aodOH7yaren herdacht, werd het woord gevoerd door
Sultan HAMID II, Na enige inleidende zinnen in het Maleis ging
spreker door in het Neder landsfpif schoon deze taal uiteraard
voor hem een vreemde taal was ̂fopgemerkt moge worden, dat hij,,
vlotter in" de voor hem vreemde taal" sprak, dan in het MaleisTl
Nadat zijn voorstel om een driewerf hoera uit te brengen op****̂
.TTA door de aanwezigen met gejuich was overgenomen, wendde de
Itan zich speciaal tot de in Nederland vertoevende Indonesische

studerenden, die hij opwekte om hun studies zo spoedig mogelijk
te voltooien en naar Indonesië terug te keren. Wan t al was het
vrijwel zeker, dat Indonesië vóór het einde van dit jaar een vrij
land zou zijn, dit hielp niets als niet allen daaraan hun beste
krachten gaven .Me t hè t ̂proclameren van een staat was men er niet,
Een staat moê t worden opgebouwd en daarvoor waren de krachten,
juist ook die van de studerend en, dringend nodig,

Opvallend was,daVEAMID II naliet om bij het begin van zijn
toespraak de "Merdeka"groet te brengen.Luid "Merdekangeroep
deed hem dit verzuim herstellen,dooh zelfs de luidste "Merdeka"
kreten konden hem niet bewegen om de groet aan het einde van
zijn toespraak te brengenj
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De vijflde spreker, een Indonesiër /naam onbekend, was ook zo vrien-
delijk omjde Nederlandse taalde ge bruikern _ -&>^~-
4̂  '"fê fi***/***̂  <6* _ ._ — fS*^^~~~^

Na /[Eet gebruikelijke welkom aan] de aanwezrgöSyherinnerde hij
aan de strijd van, het Indonesische volk en aan de steun die
het daarbij van vele Nederlanders had ondervonden*
Zioh direct daarna tot de leden van de delegatie wendend, be-
toogde hij, da t, ondanks het feit dat de regering in de Republiek
was hersteld, er voor de in Nederland vertoevende Indonesiërs
nog vele dingen waren die hen met zorg vervulden.
Het feit, dat verschillende leiders die in de strijd voor de
vrijheid een grote rol gespeeld hadden, thans nog in de republiek
gevangen zaten,wees er z. i. op, dat de regering nog niet de juiste
richting gevonden had. Ook het voornemen om de zaken met behulp
van buitenlandse krachten op te bouwen en dat, nadat men zes
eeuwen door buitenlanders was onderdrukt, vervulde een groot
deel van het volk met zorg, evenals het uitblijven van de zo
hoog nodige sociale- en landbouwkundige hervormingen.
En werd het volk niet voor het grootste deel gevormd door de
arbeiders en de boerenTWaarom werden dan de democratische reohtm
aan de vertegenwoordigers van de SOBSI onthouden?
Spreker hoopte, dat de regering, in navolging van het nieuwe
China, zou strijden voor de handhaving van de democratie en alles
zou doen om deze te bevorderen.

De rest van de avond werd gevuld met zang en dans van ver-
schillende leden van de Indonesische kunstverenigingen, wier
verrichtingen nog tweemaal door een korte pauze werden onder-
broken, doch die luide bijval oogstten.

Te l uur ging de bijeenkomst uiteen.

JU.J
K-4J.



No. 2084k-48.

GEHEIM.

18 Augustus 1949.

Ten vervolge op rapport No. 2084k-48, betreffende
Herdenking Stichting Indonesische Republjflc, wordt
bericht, dat de volgende leden van de Indonesische
delegatie voor de Ronde Tafel Conferentie op Woens-
dag, l? Augustus 1949, te 9 uur in het Minerva-
pa vil j oen arriveerden:

1. voor de Republikeinse groep:
HATTA voorzitter

—j Mr__JïUM~ vice-voorzitter
adviseur

vice-voorzitter
2. Voor de B. P.O.:

--l Mr. KOSASIK PORWANAGARA
X » Hr . HaTe '
*»IMr. DJUMHANA

. MAMOEN

3. enige journalisten, allen meer Republikeins
georiënteerd, t. w.

( diezelfde dag te 16.- uur uit
Batavia in Nederland gekomen)

l Abdoel MOEI S

De bijeenkomst werd te 21.— uur geopend door de
- -S&ëË&̂ HL; ̂ ^̂  heette de

d e egae 5 led enen de ver d ere aanweTïl gen hartelijk
welkom en gaf daarna het woord aan de vertegenwoor-
diger van de B.F.O., Anak Agung Gde Agung, die onder
het geroep: "Merdeka" het podium besteeg. Hij deelde
mede»e4s, dat 17 Augustus nu niet alleen een herden-
kingsdag is van de Republiek, doch een nationale
feestdag is geworden van alle bij de B.F.O. aange-
sloten deelstaten. Voorts verklaarde hij, zoals in
het bovengenoemd verslag is weergegeven.

Vervolgens
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Vervolgens gaf de voorzitter van liet comité het woord aan
Mohamed HATTA.

vertelde, dat ongeveer 21 jaar geleden hij in Den ;

laag voor het gerecht stond om zich te verantwoorden voor
zijn actie, in verband met de Perhimpoenan Indonesia,
waarvan hij destijds voorzitter was. Nu was hij weer
in 's-Gravenhage, maar onder meer gunstige omstandighe-
den, hetgeen als resultaat kan worden beschouwd van de
21-jarige nationalistische strijd. Voorts deelde hij
mede, dat volgens hem de proclamatie van 17 Augustus
1945 door velen verkeerd werd opgevat. De bedoeling van
deze proclamatie was, zo deelde hij mede, dat zij de
eerste stap was in de richting van de vrijheid van het
Indonesische volk.
Hij lichtte dit uitvoerig toe en haalde in dit verband
de overeenkomst van Linggadjatti aan, die, naar hij zeide
een stap verder in de richting van de vrijheid was.
Daarna becritiseerde hij de eerste militaire actie op
23 Juni 1946, welke tot gevolg had de Renville-overeen-
komst van 25 Januari 1947.
Over deze Renville-overeenkomst gaf hij een verslag; hij
noemde als oorzaak van de mislukking het feit, dat de
Nederlanders deze overeenkomst ongedaan wilden maken
door te trachten deelstaten in het leven te roepen,
welke tegen de Renville-principes waren.
Alskevolg van het niet vlotten van de besprekingen kwam
de weede politionele actie op 22 December 1947, welke ac
tie hij hekelde.
Tot slot deed hij een beroep op de Indonesische studenten;
die zich in Nederland bevonden, om serieus hun taak te
volbrengen, aangezien zij beschouwd konden worden als
strijders voor de vrijheid, net als de mannen in Indone-
sië op het strijdtoneel.

Deze uitlating lokte bij de aanwezigen "Merdeka-geroep"
uit.

De derde spreker was SOERJADI. voornoemd.

Het publiek bestond uit ± 500 Indonesiërs, meest schepe-
lingen, bedienden en studenten, ± 50 Chinezen en 100
Nederlanders.
De stemming was kalm.
Meerdere leden van de "ROEPI" (= Roekoen Peladjar Indone-
sia) waren aanwezig.

Verder is aan het bovengenoemd verslag niets toe te voe-
gen.

No. 13. \.
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'-Verbinding: Ho. 12

Uoss.29/4

Onderwerp: Verbond Indonesische Burgers

Datum ontvangst bericht: 29 Juli 1949

Beorouwbaarneid beriehbgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar

i'evens oericho gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen acbie:

6 Augustus 194y.

-*

/b Ö»-
Volg

ACD/

C

wordt het volgende medegedeeld:
He l Verbond van .Indonesische ) heeft

volgende personen^ t

y i An & o -
ar b . e

geboren te Batavia 16 Juni 1913»
'̂ 'inanc i 89. , wo nend e ü-rout Hertogin-

nelaan Wo.l4u oe ' s-Uravenhkge en

XJ ŝ £iî &̂in>m̂ Bî 8''i!'̂ ^̂ Ĵ  'î '̂ Â. ëe boren oe menado 9 Ja-
nuari T̂ TTvâ berô Plffl̂ P̂BWl. 3 heo (J. U. K.., wonende
ijaan van Swaenste^n No.lö oe Voorburg, opgedragen direct

in conoacc oe i/reden met urs.HAi'i'A en jïtr.KUM, ledenvan de
hepubiijteinse delegatie voor de K.'i.U., zodra deze leden
in Nederland zullen zijn aangekomen. Hierbij moge worden

aangerekend, dat> de zuaoer van genoemde SIGAE gehuwd is
met I'r.StJ.M.ii'Hu, vertegenwoordiger der Hepubliek indonesia
in Amerixa, die aldaar ae overeemcoms t, me c het ffo^ concern

t aangegaan, (einde)7
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Verbinding: uo.12 4 ^ebruarji " l
jjoss.13/368 D.
Onderwerp: Stemming in de 'Terkoempoelan Islam
Datum ontvangst "bericht: 27 Januari 1949

Betrouwbaarheid berichtgever; "betrouwbaar

waardering bericht; betrouwbaar
^evens bericht gezonden aan:
l^edewericênde instanties;

Ondernomen actie;

Onder de leden van. "Perkoempoelan Islam" te 's-ü-raven-
nage heerst thans een ernstige ontstemming en onrust over
de houding, die het Eestuur dezer vereniging heeft aangeno-
men ten aanzien van de aangegane fugie met de "G-aboengan
perkoeinpoelan perkoempoelan Indonesië1" (Federatie van Indo-
nesische verenigingen).

Zolder voorkennis, der leden hebben de leiders:
Raden pand j i a.COI'd.DIPOE.eRO, geboren te üadoera, 3 kaart

1903» van beroep kruidenier, wonende ubrechtstraat ilo.223
te 's-C-raverihage en

Soeratjitro llOSEAIiI, geboren te i^oerabaja, + 1891, van
beroep artist, wonende obrechtstraat 263 te 's-Gravenhage,
MP e zah HAMZAH (4-11-20) aangewezen als leider, tevens verte-
genwoordiger van de "perkoempoelan Islam" in de "G-.P.P.I.".
Daar de leden van flle "Perkoepoelan Islam" bestaan uit kleine
lieden (niet intellectuele Indonesiërs), die in het algemeen
vrij loyaal staaak tegenover het Nederlandse Gezag en daarbij
tamelijk godsdienstige Islamieten zijn, is het verklaarbaar,
dat zij er geen genoegen mede nemen, dat een i'rotzkist en
aéhelst als idoeaah HAMZAH de leiding van. hun vereniging in
handen heeft genomen. 3r zijn dan ook plannen in beraad om
een dezer dagen een algemene vergadering uit te schrijven,

( waarbij men het bestuur ter verantwoording zal roepea en tot
- streden, zal trachten te dwingen, (juinde)"

s



Indonesische Organisaties
in Nederland -
Onderstaande Indonesische organisaties in Neder-
land spreken hun afschuw 'én -Verontwaardiging'
uit over het besluit van de Nederlandse regering
om het bestand, dat dopr de ^Veiligheidsraad is
bevolen, te verbreken, ïri ten'tweede ..male een
grootscheepse müitajifii!' agress^e,\tege]f de Repu-
filiek Indongsia tj^o&dernemai. "

ks het f eippat de Re]
vafi||ederlanj||*'e;rgaande is

%'«frla»*ègering ̂' v«^apengewel;
fen voor

land

aan 'de eisen
gekometi, is

,n tot het
Republiek,
niet mdge-

,n Neder-
de „Souvereinemede tapEouwei)

Indonesië in- gelijkwaardig
deelgenoots*«^(t> met het Koninkrijk".
Zij verraden integendeel het voornemen van
Nederland om he^„ koloniale, reaiejii te .herstellen.
^et;;-is^ daai|bxn; pJi2K; pv^rjt/^%lp^^ d^t een saiiien-
gaan met-Nederland onmogelijk is.
Tegen de militaire agressie past slechts een vast-
beraden sffijd vari het gehele Indonesische volk.

in Indonesië en in 'net buitenland op, om een
gemeenschappelijk front te vormen.
Wij wensen een. Vadejrland vrij van vreemde
invloeden, die onze vrijheid en óns zeHbesbhilc-
kingsrecht zouden willetf beknotten. •

Perhimpoenan Indonesi».
Perkoempoelan Islam.
Persatoean Fehdoedoek Indonesia.
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Volgno.

'3 O DEC. 1948

29 December 1948.Verbinding; uo.12

Doss.4/45
Onderwerp; Indonesische "Terenigingen
Datum ontvangst bericht: 28 December
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar '
ïevens bericht-'gezonden aan:-iyD., Amsterdam en l.D. Rotterdam
Medewerkende' instanties-
ondernomen actie;

C 'OP Zondag, 26'.December -1948 werd ten huize van Mr.
róenan HAMZAH (geboren te Sibolga, 28 Augustus 1910, repe-
titor Indisch en Maleis, wonende Obrechtstraat 220 te
«s-Gravenhage), een bijeenkomst gehouden van enkele leiders
van de. "P-l«''-; -en de "perkoempoelan .Islam.". Het w oord werd
gevoerd Tnfor Mr.HamzaH'Tïï'ornö'emHVHIeT*VDlgende werd aldaar
besloten: De "p.l." zal op voorstel van de C.P.ïF. nu offi-
dieel "Partai Kommunis Indonesia" (P.1C.I.) worden genoemd.
Het de leiding zijn belast: Mr .S.HAJpAH,. SOBMITQ en Mejuf-

f̂|frouw li.SOESILO. Beide laatstgenoemden wonen te Amsterdam.
, Hoewel MöTzah KAMZAH (geboren te Palembang, 4 november

*ll92o» werkzaam in het restaurant "Melati" te 's-Gravenhage,
wonende jacobastraat te 's-Gravenhage) Trotskist is, zal hij
toch zijn steun aan deze "P.ïC.I." verlenen.

De "perkoempoelan Islam", welke vereniging zich voor
kort weinig met de politiek inliet en als gematigd nationa-
listisch kon v/orden beschouwd, zomede de "Persatoean Pendoe-
doek indonesia" te Amsterdam, hebben zich thans, voor v/at
,de leiding betreft, uitgesproken voor stem aan de actie van
:de thans gevormde "p.K.I."

OP Maandag, 27 December 1948, had ten huize van
_^_ LI^M» voorzitter van de "EojanlH aan de Rensburgerstraat
"HO.l91a te Leiden een bijeenkomst plaats van de leiders van
de "iio,e_p_i" en de "Gafiit" (Gatakan Partai Indonesia Timoer),
de vereniging van OosT-Indonesische studenten. Hier werd
overeengekomen in Indonesië, zowel als hier te lande een
|anti-lfederlandse campagne te voeren en steun te verlenen aan
1de-actie van de 3 eerstgenoemde organisaties(P.l., Perkoem-
Ipoelan islam eri P.P.I.).

tEnige hier te lande studerende Indonesiërs zullen voor
dit doel hun studie onderbeen-om in Indonesië deze actie te
voeren.

SGBLEIMA3JSJAH, die kort geleden naar Holland kwam en
zich te Amsterdam vestigde, zou van de republiek de opdracht
hebben medegekregen om de Hederlandsgezinae studenten zo mo-
gelijk van hun standpunt af te brengen en voor de republiek
te v/erken.

00̂  Abdul GAPPER en jLQgMBAff I.QBING- te Praag staan thans
genoemde organisaties in nauw contact. Brieven van hen

worden via het studentenhuis >van de "Student World Pedera-
te praag gezonden aan WAJAH GSEEDSG (geboren te Zarang

-Asem-

__|
1
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, 20 Haart 1919, ambtenaar G-em. Distributie Dienst, wonen-
de Regentesselaa'n 168 te »s-G-ravenhage) en diens verloofde

u * Mejuffrouw Anna Mat h i ld e MAC GIIiIiAVHIJ (geboren te üatavia,
"5s ,f ]_" 9 Augustus "typiste, wonende Copernieuslaan 209.te

• s-Q-ravenhage).
**' Alle Indonesische Verenigingen in Nederland zijn thans
met uitzondering van.de "P.R.I.S." arrti-igederla.nds gezind
en staan geheel achter de door de. C.P.II. gevoerde politiek
ten aanzien van Indonesië1. :
~ Maandag, 27 December 1948, werden door SOBrTITO in Amster
dam aan de regeringen van Syrië, India, Pakistan, Egypte,
Ceylon, de philippijnen, Australië en aan de Vakbonden in
die landen schriftelijke verzoeken gericht tot verkrijging
.̂yan mofele-(o.a. boycot) én financiöle steun.
• Deze brieven werden via 'I)r.SOBBAHDEIO te londen ter door

** "zending aangeboden aan de "Union of Democrat irf", Victoria-
street 32, londen S.W. I.

leidster van deze.organisatie is:
Doroty WQQDEtoJT (politieke schuilnaam). Haar juiste naam

is liss'es Kingsl̂ yTÏAHTIET. Zij is "editor" van "ïhe Mews
Statesman''.̂ .̂GEOSSlEOr»""lab.oaH? Membèr of Parlement,.,zou fr^J--

Ti L* i r s v i ' K T T t r ö ' i v n c s a G O + I O o4-<anvijavï \±tJ^*-mol'ü'öl awüdt Republikeinse actie steunen.
Eventuele stakingen.van'Indonesische schepelingen van de

"Koninklijke .'Eottèrdamse iXoyd", "Stoonivaart Maatschappi'
jederland" en K.P.M, zullen dioor S0BITITO, i.Ir.S.HAMZAH en-

]fLp e z ah KAMZA I jg o mogelijk _in samenwerking met "de G.P.M, wor-
'idën "bevorae.rj3ö&(3iiide)
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Doss.13/388. G E H E I M .

Naar aanleiding van het schrijven van het Hoofd van
de Centrale Veiligheidsdienst d.d. 6 September 1947 No.
B.2.2Q843 Geheim, wordt hierbij toegezonden een herziene
U|)̂ avll""VS!!i ïndonesisohe Verenigingen, alsmede de statuten
van enige dier verenigingen.

yeraonden op 23 September 1947
aan: het Hoofd van de C.V.-D., alhier.

BUREAU B
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PERHIMPOEUAH - IHDQNSSIA

Algemeen Voorzitter:
Mr T Boenan HAMZAH, Obrechtstraat 220, Den Haag.

plv,Alg. Voorzitter:
T.LOEMJ.^/ T.LOEMJ.BAN T̂ QBIMr SAjiCEA SIPAGAGAK. Amsterdam.

2e . Alg . Voor z it t er , tevens Secr .Penningmeester
DJAJENG PRATQMQ, Amsterdam.

De twee laatstgenoemden zijn lid van de G.P.H.,

Afdeling Den Haag:
Voorzitter, tevens seër^Penningmeester:

^Jgaden Mas SOEDIBBIO, Sonderdanckstraat 19. Deze is lid van
de C.P.M.

Afdeling Leiden:
Voorzitter:
ISMAIL, Jur.Student te Leiden, is lid van de C.P.H.

y*A v neef van d? 'Sultan van angkat. Hij is lid
c .

Het totale aantal leden bedraagt ± 20
Doelstelling: Vrij Indonesië op communistische leest

geschoeid.

"/PEKCOËPOELAN ISLAM
Voorzrfcter tevens"Seor,Penningmeester:
Raden FAMDJI ffOTOADIPOËTRO. Obreohtstraat 223, Den Haag.
Hij ie lid R.C.P. "Tribune".
Hij laat het werk tfeelal doen door MOE2AH HAM2AH.

Aantal leden ± 300 te Amsterdam, Rotterdam en groten-
deels Den Haag, bestaande uit arbeiders, scheepslui, kèll-
ners enz.

Doelstelling; Vrij Indonesië op nog radicaler opvat-
ting dan Tée Vanoe "Perhimpoenan Indonesia" of C.P..N., is
z.g. Tan MALAKKA-of Troskigroep. De vereniging heeft door
haar religieus, politieke inslag veel invloed op de arbei-
ders, echter niet op de intellectuelen.

De Coöperatie "Setia" (Restaurant en TCinkelvereniging)
is een nevenorganisatie van de Perkoempoelan Islam.

VERBOND INDONESISCHE BURGERS
VoorzITter. tevens Seor.-Penningmeester:
MAKATITA. Groot Hertoginnelaan 141. Den Haag. Geen lid
C.P.N. of Per h. Indones ia. •*""

Deze vereniging is zo goed als opgeheven.
Aantal leden + 20 personen.
Doelstelling:"Vrij Indonesië met volledige saraenwerkin,

«et JSTe der land.

PELADJAR INDONESIA (ROSPI. te Leiden.
Voorztter;
' J . DJA JADOTiTGRA T . ^ Leiden
Se or .-Pgnjilngme e s t er ;

"
C ommls sar i ss en :
M.IB̂ OB HAÉJAR

-2-
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De twee laatstgenoemden zijn tevens lid van de ̂ erhim-
poenan Indonesia.

Aantal leden + 300̂
Doelstellingt"Culturele vorm aan hier studerende Indo-

nes iöri—:Ee~gêvënr"Politiek zeer gematigd.

SIITOMAN - GHOEP
Vo orzitster:
MINA CHEHIBOH, Weimarstraat 59, Den Haag

Seor.-Penningmeester;
Vacant.

Afgescheiden vrouwengroep van de "Perkoerapoelan Islam.
Aantal leden + 80 onder de vrouwelijke "bedienden (ba-

boes-kokki's)
Doelstelling? religieuse bijeenkomsten en recreatie.

PBRSEBIKATAH OI5TBN IITOOHBSIA
Voorzitter:

J Th.BIGAR» laan van Swanenstein 13, Voorburg.

Secr. -Penningmeester;
' , Jonker laan 72, Wassenaar.

niet aangesloten bij de C.P.N, of P. I.
AantaTTSden + 160
Doelstelling; "Op Christelijke basis vriendschappelijke

verhouding met Hed.lndië en christendom verspreiden onder
de Indonesiërs.

ïerzonden op 23 September 1947
aan; het Hoofd van de C.V.D., alhier.



S T A T U T E N .

1. De organisatie draagt de naam van Pjxhlrap_penan Indoneaia.
Zij is opgericht op 22 September 1908, >
Zij is een deel van de Indonesische Wationale Beweging.

2. De organisatie heeft haar zetel in .Nederland.

3. De organisatie heeft als beginselen: het Indonesische nationalis-
me en. de democratie.
Zij eerbiedigt iedere religieuze overtuiging.

4» De organisatie stelt zich ten doel:
a. de erkenning en verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht

van net Indonesische volk.
b. de versterking van de eenheid van Indonesië en de verwezenlij-

king van de Indonesische natie.
c. een democratisch Indonesië.
d. het scheppen van een goede verstandhouding tussen het Indonesi-

sche volk en alle andere volkeren, in het bijzonder het Neder-
landse.

5. De organisatie tracht dit doel te bereiken door:
a. het doen erkennen en waarderen van de Indonesische nationale

beweging als vertegenwoordiger van het Indonesische volk.
b. het verwerven van steun voor het streven der, Indonesische na-

tionale beweging.
c. het vormen van een kader in Nederland, door theoretische en

practische scholing, voor de Indonesische nationale beweging.
d. de samenbundeling van de Indonesische nationale krachten.
e. de samenwerking met alle democratische krachten, in het bijzon-

der in Nederland.
f. het uitgeven wan een orgaan en het op andere wijze, in woorden

en geschrift, propageren der doelstellingen der organisatie.
g. alle andere wettige middelen.

6. De organisatie kent leden, buitengewone leden en donateurs.
a. Leden kunnen zijn, ongeacht hun religieuze overtuiging, Indo-

nesiërs en alle anderen, die Indonesië als hun vaderland be-
schouwen, die instemmen met de statuten der organisatie.

b. Buitengewone leden kunnen zijn zij, die voldoen aan het onder
Art. 6a bepaalde, op wie echter bijzondere bepalingen in het
H.R. ent D.K. vermeld, van toepassing zijn.

c. Donateurs kunnen zijn zij, die instemmen met het doel der or-
ganisatie.

7. Men houdt op lid of buitengewoon lid te zijn door:
a. overlijden.
b. opzegging.
c. definitief vertrek uit Nederland.
d. royement.

Men houdt op donateur te zijn door:
a. overlijden.
b. opzegging door de donateur of de organisatie.

8. Het .bestuur bestaat uit tenminste 3 personen, gekozen uit de le-
den voor de tijd van ten hoogste l jaar.

9. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. contributies.
b. donaties.
o. andere baten.

-2-



-2-

10. Br is een huisHoudelijk reglement' (HE), dat regels bevat omtrent
de inwendige organisatie en de rechten der leden en buitengewo-
ne leflen.

11. Er is, een discipline-reglement (DE)t dat regels bevat omtrent
de discipline en de plichten der leden en buitengewone leden.

* ' •' - +

12. Wijziging der statuten en ontbinding der organisatie kunnen
alleen geschieden, indien tenminste 2/5 van het aantal leden
dat wenst.
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Doss. 13/368. ^ , ' " ' G E H B l 'M .

2 5 SEP. 1947

Teil vervolge op dezerzijds schrijven d.5'. 29
Ho.13/368 Geheim, kan nog het volgende.worden medegedeeld:

. De in genoemd schrijven vermelde Vereniging is ten
rechte genaamd:

"Gerakan Persatoean Indonesia Timoer" (i>ond van Oost-
Indonesische Senheid). Deze vereniging werd op 20 Juli 1947
te Lelden opgericht met als zetel van "het Koof d"bestuur te
Amsterdam en afdelingen te Leiden en Den Haag.

Het Hoofdbestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter;

N/ -ft.R.LALISANG, Juridisch Student, Binnenkarap 27 II hoog
te Amsterdam;

Onder Voorzitter;
Andr'é as Conr a d TUPAMAKER, geboren te'Ameth (Ambon),

I6_0ctober 1894, kantoorhoofd b/d Dienst van Volksgezond-
heid te Batavia, met oerlof in Nederland, wonende Valken-'
boslaan 290;

Secretaris;
^M.P.HARMUSIAL. I.lalino Student te Amsterdam;
Pennirngme ester;

- L.RÏÏBIjjf, Mallno Student te Amsterdam;
Commissaris:
OhVgQPLAKTT7 Indoloog, Leiden;
üoeïstelling der Vereniging is:
Consolidering van de krachten voor de opbouw van de

Staat Oost-Indonesië, teneinde te geraken tot de Indonesi-
sche Unie in federatie gelijk berechtigd raet de overige
deelgenoten.

Op Dinsdag, 16 September 1947, werd het Hoofdbestuur
van bovengenoemde Vereniging door President SQEKAWATI' van
de Staat Oost-Indonesië in audiëntie ontvangen, die alle
steun toezegde.

Het aantal leden bedraagt thans te Amsterdam, Leiden
en Den Haag ongeveer 50.

De Statuten der Vereniging, in de :ialeise taal gesteld
gaan hierbij.

Verzonden op 23 September 1947
-an: het Hoofd van de C.V.D., alhier.



DASAH .,
dari perkoempoelan

PERSATOEAÏf IKDQÏÏESIA ÏIMOER".-/

B a m a . -
- Pas al 1.

Perkoenrpoeian. bernama G-erakan Persatoean Indonesia Timper, didirikm
'pad a tanggal 20 Juli, 1947 oentóek 29 tahoen laroanj'a dari bertempat '
di- Amsterdam.- . . • ' , ' • • , . :

•- Aaas dran to0dj oean. -
. ' ' , . , . i' as al ̂ ,- • ••• ;

Perkoempeelan menganggap aza's-azas terseboet dibawah ini
pedoman bagi pekerdjaannja: '' . ' ^ '

a* Bak tiap-tiap bangsa dan golongan oentóek menentoekan nasibnga
( dan mengatoer pengliiflonpannja s^ndlri, kafena peardamaian didoe-.\ nia hanja dapat ditj apai, atas dasar penghar.gaan 'terhadap. diri

manoesia serta. k-ej.akinan al^an' kesanggoepan peri-ltsniarióesiaan;
3 ang dipimpin oleh boedinjja sanggoep mengatoer kehijdoepan dan
penghidoepan didoenia sebaik-baiknj a bag^ tiap2 orang dan go-

' lóngan, baik roclxani maoepoen djósmani. Penghargaan atas diri "
maneesia in-i berarti poela pe^nghormatari1 atas pêrbedaan-perbe-
daan antara orang masing-masing fiaoépóen'antara kpjalcinan atau

- kepertjajaan'. ' ' - . • • . • . • . - • . . " , ' " ' . •

b.Kejakinan alran keWadjaran persatoean seloeroeh Indonesia tentang
politik, ekonoffli, keboedajaan"dan kemasjarakatan berdasarkan Ie-'
.talïnja 'dimoeka bóemi d_an perdjalanan sedjarali, dengan ̂ tida
.lo^palcan kenjataari bah^a pendoedoek Indonesia terdiri dari
gai, golongan j ang satoe sama lain -berbèda adat-istiadatnj a,
tabeat, keparidaian, tinglcat kémadjoean dan kebogdajaannja.

c.Kewadjiban setiap golongan^ dan setiap bangsa oentóek bekerdja
bersama menöedjoe kéarah temakmoeran dan keseajahteraan bagi tiap-
tiap orang, golongan dan bangsa serta .bagi doènia ;oemoemn;ja.

Toéd jo'ean t~, ' " - , '
- " , 'Pasal 3.- • - • ' - . ;

,'.' . • • ' ' ; '*~ ' , ' ' ' ^ ,

•' Toedj.oean perkoempoelan, ialaa:-^' . : . ' • • ' •

l.D.alam lingkoengan Indonesia RaJ a, .mempertegoehkan 'dan men jeijfe-1 '
poernal^pri masjarakat Indonesia Tiiaoer oëntaek mentjap^ai kë'tïoe-
doekan jang.sama dan sederadjat dengan UegaTa-negar-a; Indonesia '
lainnja dalam mewoedjoedkan ITegara Serilcat Indonesia, ;j ang ber-

, daulat dan merdeka, jang Jkeïpear mengoesanakan-keriljaseiaa' -jang
sebaik-hailoija dengan negara-negar'a lain oentóek mentjapai i

, . keselaniatan manoesia oeriioemnja, -kedalam mengatoer kedoedoekan,
, dan pergaoelan ralcjatnja tentang politik, ekonomi,

dhn kemasjaralcatan setjara demolcrasi jang sehat.7-,'
X - . ' . . , ' - . ' ' ' i ' ' ' . . . ,

2.Memperkokohltan perasaan persatoean .dan sëmangat 'kerdj a-sarna ,
"antara Uegara Indonesia .Timoer dan JI,egara-lIegar-a

atas das'ar persafflaan hak dan penghargaan

. ' ' ' : • Oesaha »-• , • ' ' ' ' . ' • -/-• : ' • ' - ' , '

Oentóek mentjafiai 'toedjoeannja perlcoempoelan beroesaha: , '

i. Di.-Ned erl and.'- •
a^mengandjut-ikaïn kepaaa para anggota suapaja mereka insja±'

akan harga dirinja oeüagfii pob»,tora ötegara Indonesia 1-imoer
selaras dengan1 td^d'josan, serta mtsnaidik peraoeda-pemöeda

/ para pel ad j aar spepaja fterelm insjaf alcan .kewodjibarinja d-i-



lcemoèd:iaïi h&ari ter&adap mas;ja£akat dan; nëgar,an4a. '.' ,
b.Mempelad;] ari, mas ' alah-mas ' aLalï politik, eKónomiö, aosiai dan. &» ël-

^ \toeril,' tjeroetai^a jai3g mengenai raasjarakat dm negara indonesia
Timoer,- ' ' - » -. . ' ' ' '- ' • ' • - ' • ' " •" • •'" • •. ... ' , • •

c.ffiembangpenkan dan mefoperbesarkan pörnatian rakjat jsödteXiaoa ter,~
hadap Indone sla 'i'irnoer rlan memberi"penerangan tent song JNe-gara
dan masoarakat,- ; , : ; ' ! ' [ . ' . . L '•

p<sj;'fioeDoengan dan bekerdja bersaroa~ dengan porkoernpoö-
iipöelari iain, jang bersimpati dengan- toedjóean.per-

koempoelan. ; - ' ' • . '
e.l1engado.kan pertoünaóoëitcan, pidato-pidato, Iconpereïisi, studie-

iain-i.ain. • ;. , ' '. ,

fl. M- Indone el a l: .
perhoeboengan rapat dan kerdja-saiaa denman partai- ,

- ' pai-tal , p'ïrlcoempoel^n-pwrKoémpoej.aa, ufia^i-uticitm atau organi^asl--
'' organisasi 'aï-Iegai'a iiiiiurieöia ffimöer, bailc . jang: bert'joralc. poli-
* tik, ekoncteiö, iua^ejjuöïi. ^v^j.tii-k©e±i;oerii clalam roeiaiï:sai:ialcan,

cesaha-ococitia terseboet dibawah ini : . :

a.ffienijiï^ilcan l^etjeruaboii i^ikjai; Aengari men3t;uax-i-fAir iJtfflpe .dan J '
pengetahoean, . , ' . • . ' ' ' ' , , ' , . . . . ' - '

b.mendldik raKjaVinendjaa.! in^jai' azaii .harga diaiinja Se'bagai raanoe*.'1
aia dan meiJgandjuei-is.aii sei-'ua mèmimplnn-ja memalïai -dan mengeiabang^ •,

" kaïi segaifi ketjakapaanóa dan- mempeï-goenaliian ségnli doeinber '.d;an:^ ^
. rahraai;-.. ai.yat üioa^aia ia|»aii^«tti.: iiiaoep, • i . ' •

e.mehdidik : rakjat menipo^njax pikiaran aan na*i jahg'segar, lapang
dan terboeka bagi pembalaaroean ctan;,kemaa3oean disegala lapangan' ' ''' ' ' ' ' ' "

. . . . .
d.mGmimpin dan'meltiteyeJcan p^kerdjaan •.•pemb.awgüe.ïiaïJ. ^eiiiaotopjia dan

pen^hiduepan raicjat tentang polit|ilk, 'ekonoraa dariAkeDQc;aaja^ da-
lam xartl jang aeloeas-loeasnja sepeqrt'i ' j ang , ter-s'eboet clalam toe-
d joöan, ' : - ' • ' , ' . ' . • " ' . ' ' '

e'.mens'andjuerkah dan rnemperbegarkan . • söman.'jat- saliiig-iaör
hargaan^aaB kexaja-sacia diantara golongan-golongan. pc
ITggara Indonesia i'imoer, . . . . , - • , .

.f.me.ngadalcan atau -mengandg oerkan' pertemoean, pertor-riujoekan,' koer- .
soe s -koer sos s, pidato-pidato , psnerbitan dan 'lain-laiii oasalia.,-,

.3 i Lain-lain 'oesaha jang sah. - . . •: . , ' . ' ' •
, - i ' • . ' *""

:•• . ' . ' • Mal; anggauta. - . • "./.
. • • " • ' Pasal 5.- V:" ^ ' ' ' • - ' : ; ' •'-••

/ ' - . . • . ' - • ' •
, • ' " • • - • ' - ' • : , • • ' • - ' , : : )

l*Perkoemp;oelan mérapoen.jai angsauta, anggauta loear . bias a ' daft ., \ .
penjplcong. , ' . ' . " • • ' • ' • ' . , - " '

2..Jang ditèriraa. mendjadi ' anggauta ialah: ; . ' ' . . . . . .
a^tiap-tiap orang Indonesia. j ang béroqraoer 18 tahoen - keataa-dai ' , , "

jang- berasal dari Indonesia-'Timoer; . • . , ' "; , -
b.tiap-tiap orang lainnja jang besroemoer, '18 tahoen keat'as', j'ang

• • boekan, berasal dari Indone 3 ia Timoer, alcan tetapi k-arena,. ke,- . - .
ke loear g aan dan kediaman^lana telali mempoehjai peftalian erat

.-dengan Ifegara Indonesia i'imoey; . . ,: . . „ • , -• s

- c'.dalam hal-hal lainjija -dapat dldj.adikan^ aïiggauta oleh Ueü?an: ,
IPehgöefoes dan pengaltoean-s:ah oleh . rapat , :anggauta. - • ^ . -

3*)Tiap-ti«.p orsiig jang. -tidak beïaëal dai-i1 Indonesia' Timoer, jang -
. beroemoer ,18 tahoen'-kaiaa keatas dan jang tidak dapat memeuoelii

• éj^rat-éja-fat 'scp^rti terseboet dalam aj at-a j at 2a dan 2b, dapat ,
diterima se'-.agai anggauta .loear "•bias 'a. . - , . - • - ' , ' ,. •

• - / * , . ' ; ' ' • ' ' " • ~

4 *Penj bkong ialah igerêka jang memberi. sokongan sëkoerang-koera-ignja
£.50fi.- -.setahoeïi'.atau ̂ f.500.-, sekali. goes»- .' - ' •



• ' . . ' - ;.; , • - 5

• *; • Halt dan kowadjiban oog
• . ' .; • - . ' • . . pas'al 6.- v

b'erhT3c;.ni8ngh?3dliri rapat aaggauta dan mempoenjai hak
.bersoêara. ' • ' • * . " . • , • ' ' • ' . , • • ! . '•-• ' : ' ' :> . ' . ' . . • . - . . • ' " . • "

2.Anggauta loear biasa' dan .penjokong' boleh menghadliri rapat ang-
gauta tetapi tidak ; mempoen j ai halc soeara, , hazij a boleh memberi-

3.jjaiïi-lain hak ;dan'ke^a.d';jiban anggauta 3-öear fiiatoer dalam Anggaran
Roemah Tangga.- , : . . • . ' . , . ' - ' ' - • • ' ' • .

' • "" . ' . ' - ' • ' . • . ' ! . ' • ' .

• ' . - . • • • . . Pasal 7.-. ' . <; • v : ; ' . . ' . , •

l.Permint>ian mendjadi'anggauta dan ang^auta loëar biasa:diraadjoekan
dengan soerat kepada Pëngoeroes; pengesahari sebagai anggaüta di-
lakpekan oleh Pëngoeroes. . • ••,,•'' • " . _ • • • _ . ;

2,Seseorang, berhenti mendjadi anggauta: , ' :
a-.. ..at as p erm int aan' s end iri • ; '; .
b.'karena ménginggai doenia • - • . "" . , . „ . •
c. k ars na' dipet j-at oleh -féngoeroeö, pemetjatan maha "haroes disali-

. k a n olsh rapat anggauta» ••"' . ' • • _ . ; . . . ' . - . ' :
3*Sese'orang„ berhenti mentljadi pen'jókohg: ; ^ ' - ..

a. karena ménjLng-gal dpenia, karena. pemboebaran ,.atau kehliangon
rechtspersoonlijkheid , ' , ! . . : . '

'-.", b. at as pe.rmintaan oleh si*penöok<!jng: -at'au oleh,-r'engoëroes.. • ' " ' . • • •

' ' . • Pasal 8 -.- - ' . , . ; . ' ' ; : - , : ' • ' ' • ' ;"" ' , . . . - "
( -v - -1 " ; '' ' ' ' - ' ' ' ' ' '

r.Anggauta boleh dipetjat karena melanggar azas at au meroegikan , '' .
nama perkoemp-xelan. v - • -/' ',- . ; ' , : .. ' : , .

2,'Ualam hal ,ini-'ang.jauta jang bersangkoetan' boleh :meminta-pertirn- ,*' ; '
: ' „'bangaii rapat anggaüta jang 'mëmberi kepoetqesan j-an^.teraehlr.."-•-\l Pëngoeroes._-__ '

. ' - - " , • ' • ' . Pas a l '9-.r" , - • ' • ' . . - ' . . ; - - • ; : .

1.Pëngoeroes terdir'i diari sekpefang-kperangnja 4 ia a orang,-.-d^ant'aranj'a:-
K'etoea • ' . > ' , ' • ' " • • . ' ' ' . . ' • • . - ' •" ': _ ' ' . ' . • •
Penoelis . . ' • . - • • ; . •* '-...f • - • ' . ' ; •

. ,- . Bend'allara d a n . . ' . . . ' - - , " • " .
. . ,

Pëngoeroes dianggap barpenAirian sesoeai, dengan a2as .dan.-- 't oëdjoè-
an. perkoemf.öel,an. ' ' ' ' . ^ , / • . , ." .-; .
-eengpsroes berkewad j ibarf^memimpin perkoempoelari dan laelalcoekan
pskerdjaan seh'ari-öar'i dengan bidjaicsana-merioeroet Anggaran.
Das ar dan Anggaran'. Höemah . ïanggia. '̂  .,' ^ -
ijensoeroe's hertanggoeng 'djav^ab tentang hal ini, këpad'a*rapat Ai
. Pëngoeroes .mewalcili pericoempo^lan ctiipëar c»an aiaalam hoekoem. ^

b „e engoerots u'ipiiia oieü rap au Atiggauta ben"coek seta-'ioen iaraanp:a'»
•berhenti'mferefea.boleh dïpi'lih' lagi.-, 'V ; ' • ' ' . , '
.georang anggauta Badan Pëngoeroes meletalücan

djab.atahnja" sebeloem walrtoe, raaka .trengoeroes berhalc oentpek nie/-
milih seorang ahgganta. oeritoëk memenoéhi lowongan '

, _ •. • . • - • ,̂
Kap at' '

. • ' - . . . - , P a s a l 10,.-.. ' •"•".' . '! ' • . . . ' . ' ' /-
; - • " " ' ' ' . , • ' ' ' . . ' j • ' ' " ' . ' , •'" • ' • ' '

l .-Rap at Pengoerpes, diadalcan setlap kali oleh jietoea atau, atas ,
mintaan 1/3. .dari/banjaknj a .anggauta Pëngoeroes,

'<i.Kapat tergeboet baroe sah', cij ik al au aii^aaijjro, oxeja */3 aan ba-
njaknja angiauta -i-ó/rigoero.'es,.a.Lanüatanja ii^oeb üornaaiir jietoea
at au waltilnja, . " ' ; - , -

3. Segala. ïnepostoesan di'ambil 'dengan soeara tcoibanjak. ^Kalau speara,
sama banjaÊ, '..malca ketoealali jaiog. m-erriberi (ketentoean)keppetoegan'

1 • • : Hapat:' ' il..-;,



, . I-e-ngoeroes berhak^memanggil-xapat ^anggauta..' PèngoeroeS'
mengadakan! rap at -anggauta. atsfö perijiintaan- • s,eköerang-koer.angn;j a

- - . t 15.anggairfca, j.ang .poela meraadj.oekan' at j ara. ' • " . . • , V
2,üegala kepoetoesah disjnbil dengan soe.ara trrbargal:'. ' .
^.Ftfetoesan tentang orang haroes dilakoökap. d'engan' poengoetan soea-

•ra tertoelis sErtairahasia; poetoêsan lain' dilakoekan dengan , -
pocngoetan soeara 'lisan.- : . • • • . . ' , • • • - ' • ' " • !'._ : .

3.Öentoek mengambil poetoesan jang s ah rapat .haroes ailcocnci j ósngi,,,
sqdikit-sedikitn-ja öleli ^-'dari 'Ijoemiah

' • : • • ' . ' • '

- • ' •' Pasal 1-2'.- ' . ' ' < ' '

1. At j ara rapat? ditett-a.plïan oleh .Pengoeröes dan dioenioeMtaii selambau-
, ljj£il>atnja''?. minggoe1' sebêioem rap-at diboe^a, kètjoeali dalam ice- /

adaan istilnewa»- . - : . . ' • , ... ..•"• ;' ' ...<•• ."..'•• ' ; ' .
2 tjjalam at j ara raps,t tdnöenan antax'a iain- haroes diiiiasoélikan:1

. 'aïP'JrtaiiSibongaïi tentang pek er d j aan rengoeroes,, . '
. b.'perhitoengan dan .paart ans^oongan tentang .hal lieoeangan dan'

blaja talioewan, • . . . ; = ' ; ,
,c.pömilihan..jfengpero.es-,' . . / , . ' ' - ' / ' . ' ' \

,:-d.l'ain-lain hal jang. diw&djibfean menoeroet Anggai'an Pasar dan
Apggaran Roeni'ali Tangga.- ' • . " '. ' * • - ' , ' , ' „ .

. - . ' - /. ••' . , - ' Fasal'13.- . • ' • ' • • ' ' "• : . ' - ; " " ,
' . ' • • ,. / • ' ' ' - . - ' ' ' l ' ' - - . . ' ' - - - • - • . - . ' ' : • ' ï • ; ' ; ' - " ' •
'B il a -djoeralali anggaiita' diaesoeatoc teiupat. diloear kot'a Amsterdam
lëbih dart 15 ofang, rri'alifa, disitoe dapat didirlkan tjabang.- . *

. Bad'an-badan dan seksi-selcsl. - - : _ ' : -. , ~ ~

.•- l.Oentpek m^nj-empoernakan oesaftanja. peaflcoemp.o-'ëlan bo'leh raengaclaksa
badan at au.' seksi. . , , . . ' • , . ••. : ' . ' , :

2,Badan oesaha tersoesoen dari anggauta dan anggauta loear biasa '
•jang; diberi kewadjiban jang tei-tentde oeilt-oeK menjelenggarafeali'..-'',
ocsajia perkoempo-elan* • • \  : /  .  . . , .. ; -, ' . ,

,3 v Seksi' tersoesoen ,dari pada anggauta-anggau'èa' bsrsama ,s.ama mèmpe- ;
ladjari BiaXH± mas l alah-nias' alah. . ' ' , -'-: v :,- -'' ,

4.T.iap-tiap badan .atau seksi boleh'raejTïboeat atoeran-atoerannja .sen- , ' ' .
diri,. asalkan sadja tidak bcjrtentangan dsngan Anggaran £>aaar datri
Anggaran R o einah ïangga.: • ' , .'' , / - . - ' . • ' / ,•',,

5.Dalam séksi-sfiksi,, badah-badan perkoempdelan, perbedaan hajc antara
•• anggaut^asra dan anggauta loear "biasa., tidak ada.. ( ; -" •.' [ '

Keoèangan .- ' ' , ' . - . - . . . . :'k' .
•i. ': ', Pasal 15.-. . "• , /• •••'• ' , ' ' : : . , • .:>"'•• . ' . - • . , ' • • . " • • • : . ' '

f ' . • ' • . • ' • • . . ' ; ' • • . • ' . . ' . • • . . - ' ' ' ' , • ' . ' ^

Keoèangan perkoörapoelan lièrdlri dari oeang •ijoer.:ani';-sökonsan,'dan '/• '.
' lain-lain.- • , ' - . ' . . , - . • • .-. [ ' . v ' . . , ' " . • • ' • ' ' '•• ,c .',.• "'': ' . . . , . ' • . '

l ' ' ' ' ' ' ' • ' ' • - . ' . , • ' . ,*"*' J :

' . ' • • ' . ' • '' Ketentoean oem'pêia.- •'-•'.'"•'.•'•••. ' , '':'
. - , ' Pas a l ,.16.- '^T"-' ^ - : ' • ' : • -:[ r ••'• • ' . ' • ' . , • . , • • • ' •

' •" - ' ' - ' . ' " ' • ' - ' • , . . / ' ' ^ - > • • • " • ' ' ^ - ' - ' " ••'" '--' - : ' , ' ' ' " ' ' • " . • • ' . , ' '
Segala hal jang tidak ditentoekan d al ara' Anggaran. Dasar dan'Angsaran'
Roemah, Tangga dipoetoes .menoéroert kebidiaksanaan, Pengoer.oes.-1 ' . • ' ; , . -

• i 1 • ' . _ _ - )• . • ' . • ' ' . ' - . " . ' [ • , . ' • ' ' , ' • • . . ' • . ,
• . . . . . Angg'araa -Soemali f

JPasaï , , .
• , - ' ' - • • . - ""

jr-erkoGmpoelan mempoenjai atoeran jang diéeboetkan Anggaran Roemah
'Tangga jang tidak boleh • bertentangan dengan Anggaran Das ar,-



. • - • • . . .—
Péng.oe'T?aHan Angarart -Masar.- '

irii • htója .'dapar d ir o bah dal am soeatoe rap at. anggauta
jang sengadja diadalcan- oèntoêlr keperloean itoe. . ' " • •

2pRapat itoe ba2?oe dianggap s ah djika dihadliri oleh 2/5 dari d jof jm-
"lah anggauta1., '•/ ' . . ; '., _ ' . ' / " - . ' ' • ' -

3 „Poetöesan -hariö'eé^diamb'li' deng'an'psrsetoedjoean .sekoerang-koeraiignja
2/3- dari. djè'emlah. soear>a j.ang dikeloearkan,- r . • , .

' '

19..

l.]?erkoempoelan dibqebarlcari raenoeroet poetöesan rapat oemoem .jang
•sengadj a, diadalcan oentoeX keperloean itoe0 . - .

2,„Rapat ifos baroe sala d-j.ika :dihadl±3ri oleh ,3/4,d;joemlah -anggauta.
3.ïoetoeséan baroe , s ah dengan persètöedjoëan 3/4 dari para hadlirin.

•̂  . ' ' •





30 September 7.

B.81415.
1.

VIII. TZ.3. G B H E I M .

Persatoean Kebangsaan Madoera.

Met verwijzing naar mijn geheim schrijven van 11 September j.l»
B.X.21054, handelende over de in hoofde dezes genoemde Vereniging, heb
ik de. eer U hierbij aan te bieden afschrift van een terzake handelend
rapport van de Inlichtingendienst hier ter stede van 22 dezer, DQSS.
13/338.

Hieruit moge U ontwaren, dat de persoon van Maryem, scheepsbedien-
de bij de Rotterdamse Lloyd te Uwent werkzaam moet zijn voor de Mper-
satoean Kebangsaan Madoera".

HET HOOFD VAN Dl GENTRAIE
W! LIGHEICSD^NST
Namens

Aan de Heer Hoof dc<
van Politie,
3

ROTTERIXAM.

Lssaris .̂
L.L.van Laere.



B l M.AAS»
- • g E H l l M*

Doss,13/358*

Haar aanleiding van het schrijven van het Hoofd van de Cen-
trale Veiligheidsdienst d.d. 11 September 1947 No.B.X.81054 Geheim,
kan het volgende worden medegedeeld:

De leider der alhier opgerichte afdeling van de "Persatoean
Kebang-Saftn Madoera" Is genaamd t

Mphamed TCEMJATI. geboren £7 April 1919 te Bangkalan (Madoera)
©n woont aan öe Qbreohtstraat No.259 alhier*

Toemjati was vroeger In Nederlands Indle bediende van de Gou-
verneur-Generaal, Jonkheer B«G«S& JOMGE* In 1939 is hij als sch»eps-
bediende in Nederland gekomen en vestigde zich als kellner te dezer
stede* Gedurende de Duitse bezettingstijd heeft hij met de Duitsers,
in politiek opzicht, samengewerkt» De Duitsers dachten in hem een
belangrijke politieke figuur, in hun Aziatische politiek, gevonden
te hebben* Hij was de Nationaal Socialistische gedachte toegedaan*
Ha "Dolle Dinsdag" vluchtte hij naar Groningen. Ha de bevrijding
werd hij als Se. Luitenant bij het M.G. Ingedeeld en geplaatst te
Amsterdam* Op het punt staande om in December 1945 als Oorlogs Vrij-
williger-Instructeur naar Indle gezonden te worden, publiceerde de
leiding van de "Perhiiapoensn Indonesië" in haar blad "Indonesia"
zijn antecedenten, waarom Sectie XV van het Militair Gezag (Over-
zeese Gebiedsdelen Generaal EOHGERQ) het raadzaam achtte hem niet
uit te zenden*

In Maart 1946 werd Toemjatl op een propagandavergaderlng van
de C.P.N, te Eindhoven, door de Militaire Politie ontdekt, die daar-
van rapport opmaakte, waarop hij-tot soldaat werd gedegradeerd. Hij
leeft thans van zwarte handel.

De doelstelling van de door Toemjatl opgerichte afdeling der
"Per3atos an Eebanĝ Sean Matfoera" luidt s

"Volledige samenwerking te bewerkstelligen tussen Nederlandere
en__.de irijr̂  Waar aeze
opzei goed" bedoeDÈt! is, mo»t echter^worden^ betretüpö̂ , dat de figuur
van Toemjati niet acceptabel is* Bovenal is zijn doel om zijn vere-
niging te versterken met Madoerese leden van de "perkoempoelan Is-
lam". Aangezien velen hunner sympathiseren met- of lid zijn van de
R.C.P. "De Tribune", die sterk gekant is tegen een samenvwrking met
Nederland - is het Toemjatl niet mogen, gelukken een groot aantal
leden voor zijn vereniging te werven* Toerajati is druk bezig propa-
ganda te voeren, terwijl zijn landgenoot MARlffiM. acheepsbediende bij
de Rotterdamae Lloyd te Rotterdam, een sectie van deze vereniging
heeft opgericht.

In Amsterdam wil hij ook een Sectie oprichten, doch hij heeft
hiervoor nog niemand gevonden, die d© leiding op zich wil nemen.
Tot heden bedraagt het aantal leden te dezer stede 8 en te Rotter-
dam 4* Volgens de P,H «A* alhier, werd Toemjatl op g Qctober 1945
door de P «H «A* te Amsterdam (rechercheur VAM DIJK) aangehouden en
werden bij hem verscheidene stukken in besTageeaomen« Tot heden
nog geen vervolging tegen hem ingesteld*

Verzonden op 88 September 1947
aam het Hoofd van de C.V .D., alhier*

T56.3.
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Doss.13/338.

Naar aanleiding van het schrijven van het Hoofd van
de Centrale Veiligheidsdienst d. d. 11 September 1947 Ho.
B.?: „,21̂ ,4 Geheim, kan het volgende worden medegedeeld:
"""^Deleider der alhier opgerichte afdeling van de "Per-

satoean Kebang-Saan Iladpera" isf!genaamd: —*"""
— — ~iroH'a!Sëd ;_ TOETJJATI , geborea-^7 April 1919 te Bangkalan
(Had o er a j en woont aan de Obrechtstraat ITo.259 alhier.

Toemjati was vroeger in Nederlands Indië bedie.n8e van
de Gouverneur-Generaal," J onkhe e r B . G . DE J QNGE . In 1939 is
hij els scheepsber! lende in ¥ëTerland gekomen en vestigde
zich als kellner te dezer stede. Gedurende de Duitse be-
zettingsti j.d heeft hij met de Duitsers, in politiek op-
zicht, samengewerkt. De Duitsers dachten in hem een belang-
rijke politieke figuur, in hun Aziatische politiek, gevon-
den te hebben. :ÜJVHS de ïJationasl Socialistische ge.dachte
toegedaan. ITs "Dolle Dinsdag" vluchtte hij naar Groningen.
Ha de bevrijding werd hij als 2e. luitenant bij het II. G, in-
gedeeld en geplaatst te Amsterdam. Op het punt staande om
in December 1945 als Oorlogs Vrijwilliger-Instructeur naar
Indië gezonden te \vorden, publiceerde de leiding van de
"Perhimpoenan Indonesia" in haar blad "Indonesia" zijn an-
tecedenten, waarom Sectie XV van het Militair Gezag ^Over-
zeese Gebiedsdelen Generaal ffONGERS) het raadzaam achtte
hem niet uit te zenden.

In Haart 1946 werd Toemjati op een propagandavergade-
ring van de C.P.ET. te Eindheven, door de Militaire Politie
ontdekt, die daarvan rapport opmaakte, waarop hij tot .sol-
daat werd gedegradeerd. Hij leef t thans, van zwarte hancfel.

De doelstelling van^cïê"door Toemjati opgerichte afde-
ling der "Persatoean ICebang-Saan Madoera" luidt:

" Voj.le d ige s amenwer k inĝ  t e bewerks t e 11 igen t us sen M&%
Nederlanders en de in Nederland '

aanwezige vladoerese schee psbediendënr ¥aar deze opzet goed
bedoeld is, moet echter worden betreurd, dat de figuur van
ïoemjati niet acceptabe1! is. Bovenal is zijn doel om zijn
vereniging te versterken met Madoerese leden van de "Per-
koempoelan Islam". Aangezien velen hunner sympathiseren met
- of lid zijn van de S. G. P. "De Tribune", die sterk gekant
is tegen een samenwerking met Nederland - is het Toemjati
niet mogen gelukken een groot aantal leden voor zijn vere-
niging te werven. Toemjati is druk bezig propaganda te voe-
r.en, terwijl zijn landgenoot ..MAÜYBM. t schee psbediende bij de
Rotterdamse Lloyd te Rotterdam, een sectie van deze vereni-
ging heeft opgericht.

In Amsterdam wil hij ook een S.ectle oprichten, doch
hij heeft hiervoor nog niemand gevonden, die de leiding op
zich wil nemen. Tot heden bedraagt het aantal leden te dese--
zer stede^B en te Rotterdam 4. Volgens de P. R. A. alhier,
werd Toemjati op 2 October T*$5 door de P. R. A. te Amster-
dam (rechercheur VAÏT DIJK) aangehouden en werden bij hem
verscheidene stukken in beslaggenomen. Tot heden werd nog
geen- vervolging tegen hem ingesteld.

Verzonden op 22 September 1947
aan: het Hoofd van de G. V. D., alhier.
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Persatoean Kebangsaftn Madoera.

Raar verluidt is te Uwent een afdeling opgericht van de te Soera-
baja bestaande vereniging van Madoerezen, genaamd "Persatoean Kebang-
sa§n Madoera", De afdeling zou staan onder leiding van Mariajim en zou
in. contact staan met een ook te *s-Gravenhage opgerichte afdeling en
met genoemde organisatie op Java.

Haar aanleiding hiervan moge ik U uitnodigen mij terzake wel te
willen inlichten.

Een gelijkluidend schrijven zond ik aan Uw Ambtgenoot te 's-Gra-
venhage.

Het HOOKD Dl CENTRALE

Aan de Beer Hoofdcommissaris
van Politie,
t
' .ITERD.AM.

Namens deze t

L.L.van Laere.
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"v 'G-ERAKAN ^ERSATQEAU BfPONESIA TIMOER ,' *
• ~~"•—~— • • .- i

owan Pimpinafï.r
A
A.R, Lalisang - Ketoea - Reguliers Dwarsstraat 37 - Amsterdam-C.
A,C. Tupa-mahu - W.K. Ketoea - Valkenbosohlaan 290 - Den Haag
L. Rubini - Penoelis - Stadhouderskade 151 - Amsterdam-Z.
M.P. Hannusiah - Bendahara - Stadhouderskade 131 - A'dam-Z.
üh. Soplanit - .Kommissaris - Lijsterstraat 7 - Leiden

Alamat Sekretariat: Stadhouderskade 131 - Amsterdam-Z.

Jang bertanda tangan dibawah ini dapat menjetoedjoei dasar? Gepit dan
meminta sóepaja dimasoekkan sebagai
1. anggauta
2, anggauta loear biasa (menggaris apa ;jang ta' diingini)
3.,penjokong ' moelai tanggal

Nama: Oemoer:
Nama ketjil: Pekerdjaan:
Kebangsaan dan asali Alamat:

Tanggal:
Tandtangan:
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.
'•••''- dar i pèrko'empbelan : ' '

- f'&ERAKAN '•PESSATOEAN .-BTOOKESIA TIMOER»

• ''"''' ,:^i-*- -•;:". • " • IT a' -'m a-. -"^ " . . .
Pas al 1.-, ,„

'erl :aepoelaii'" bernama ^'ffi jcs? KMit£fi^Sft^^Ë§iJuiiiijiifi^^^^ ^ 4^ TiJLQar .. . dJLd irikan '
\3.-3a ,r ̂ ta-iijggëLl ^Qf s^^i^^^^^us^w^^^^^^j^^^^
j.-- Amsterdam.'.- . . . . - •

Azas dan toed^ jgean,-
"~ '

?erkoempo.";lan menganggap azas-azas terosboet dibawah ini sebagal
edoman bagi pekei'dja-ann ja:

a-, Kale tiap-tiap bangsa dan .golqngan oóntoek menentoekan na-si.bttja.
öan meiLga-toér pergliidoepajinja sendiri, karena perdamaian didoe-
nia iianja dapa-t dltjapai atas dasar pengftargaan terhad-ap dirl
manoes'ia serta keja-kirian akan kesanggoepan peri-kemanoesiaan. '
jang dipimpin oleh boedinja sanggoep nengatoerpkehidoepan dan •
penghidoepan,4'iöoenia sebaik-baiknja bagi tiap ora'ï\ dan go- : ' • '
longan,,. balk roohani ma.oepoen d'jasaiani, Penghargaan ötas,diri - •
manctèsia ini berart.i poela pengiiormatan atas pèrbedaan-perbö»
daan an'tara orang- maslng-maslng maoapoen antara keóakinan atau . : .
kepert jajaan,, : - ' '- . '. • - •

li-. Kejakinan akan kewadjaran parsatoean seloeroeh Indonesia tehtang
politik, ekonomi , keboedajaan dan kemasjarakatan berdasarkan Ie*
taknja dimoeka boe/rl dan psrdjalanan sedjarah, dengah tidak :me-
lospakan kenjataan bahwa pencloadoek Indonesia terdlri dari pël-ba-
gai golong'an. jang sa-toe sama lain berbeda adat-istiadatnja, ,,
tabeat, kepandaian, tingkat kemad joean dan keboedajaannja. , :. , .••'- ; •

o, Kewadjiban setiap golongan dan setiap bangsa oentoek' bekerd ja
bersama menped joe kearah kemakmoeran dan kesed jahtoraan bagi tiap-i- -
tiap orang, golongan dan bangsa serta bagi doenia oemoemnja. ./-.

Toedjoean.-
_Pasal 5'.- \n perkoempoelan ialah: • •

l» Dalam lingkoengan Indonesia Raja. mempertegoeh-kah dan menjem-
poernakan masjarakat Indonesia Tïmoor oentoek mentjapai kedoe-
doekan jang sama dan sederadjat dengan Negara-negara Indonesia
lainnja dalam mev/oed joedkan Negara Serikat Indonesia. jang ber-
daulat dan merdekas jang keloear mengoesanakan kerd jasama jang
sebaik-baiknja dengan negara-negara lain oentoek mentjap&i , , •
keselamatan manoesia oemoemnja, kedalam mengatoer, kedoedoekan
dan pergaoelan rakjatnja tentang politik/ ekonomi, keboeflajaan
dan kemas jarakatan set jara demokrasi jang se'hat,- . : ; ;

• ' . i
2, Memperkokohkan perasaan persatoean dan semangat kerdja-sama • j

antara Negara Indonesia Timoer öan Negara-negara Indonesia . j
lainnja atas dasar persamaan hak dan penghargaan sama.- ':

PasaTTT- •

Oentoek mentjapai 'toed j oeannja perkoempoelan beroesaha:

,.-:, Pi-Nederland .- - - ,,/
ST mengand joorkan kepada' para .anggota soepaja mereka ins'jaf ',

akan harga dirinja se'bagal'; poetera Negara, Indonesia.- Timper
• ' • ' . - . ' selaj'a.s .
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solaras dengan toodjooan,' serta mendidik pemoeda-pemoeda
para pelaojar s'óepaja'üereka insjaf akan kewadjibannja di-
kemoedjau harI terhadap masjarafcat dan negaranja.

b„ Mempeladjari mas'alah-mas'alah politik, ekonomis, sosial dan koel-
toerll, teroetama jang mengonai masjarakat dan negara Indoaesia
Timoer,-

c. Membangoenkari dan momperbesarkan perhatian rak jat Nederland tsr-
hadap Indonesia Timoer dan memberi penerangan tentang Negara
dan masjarakat,-

d. Mongadakan pernoeboengan dan beker ja bersama dengan perkoempoo-
lan-perkoempoelan laln, jang bersimpati dengan toedjoaan per-
koenpoolan,

e. Mengadakan portoendjoekan, pidato-pidato, konperensi, stiidie-
kringen; penerbitan dan i":.in-lain.

Pi-Indonesia Timoer.-
Mengadakan periroê' ööëngan rapat dan kordja-sama dengan
partai, perkoempoelan-porkoempoelan, badan-badan atau
organisasi di-Nogara Indonesia Timoer, baik jang bertjorak poli-
tik, ekonomis j ;̂ iaoepoen sosial- koeltoeril dalam melaksanakan
oesaha-oesaJaa ter-seboet dibawah ini:
a, meninggikan ketjerdasan rakjat dengan monjebarkan ilmoe dan

pengetahoeai,
b, mendidik rakjat mendjadi insjaf akan harga dirinja sebagai jnanoo»

sia dan mengand j oerkan serta memimpinnja memakai dan mengembang-
kan sogala ketjakapannja dan mempergoenakan segala soember dan
rabmat a lam. disegala lapangan hidoop,.

o, mendidik rakjat memooenjai pikiran dan hati jang segar, lapang
dan terbooka bagi pembanaroean dan kemadjoean disegala lapahga^
hidoep,. , .

ö. memimpln dan molakoekai pekerdjaan pembangoenan kohidoepan dan
pe-nghidoepanvrakjat tentang-politik, ekonomi dan koboedajeian da-
lam arti jang seloeaa-looasnja seperti jang terseboet dalrti toe-
d joean, . ,.

e. mengandjoerkan dan momperbesarkan. .somangat saling-Jnengerti, pengr
har gaan dan kerd ja-sama diantara goïongan-rgolongan penéoe40iok
Negara Indonesia Timoor, . . . - . , , . , . .

f. mengadakan atau mongand j oerkan pertemooan» portoend jpe'kan,,, koer»
soes-kocrsoosj pidato-pidato, penerbitan dan lain-lain oësaha.

Lain-lain oesaha jang sah<

Hal anggauta.-
Pasal" 17- '

. Perkoempoolan mempoenjai anggauta, anggauta loear biasa dan
pen'jokong. . .. . . . . .: „

. Jang di,tei;ima mendjadi anggauta ialah.: .' •
a. tiap'-tiap orang Indonesia jang beroomoer 18 tahoen keatas d"an

jang berasal dari Indonesia.-Timoe.r;
b. tiap-tiap crang lainnja jang beroemoer l8 tahoen keatas, jang

boekan berasal dari Indonesia Timoer, akan totapi karena kè-
kelooargaan dan kedianan-lama tolah mempoènjal portalian orat ...
dengan Negara Indonesia Timoer; , . ' . . ' . ' -. . ' . : . ' • .... .

c. dalam hal-hal lainnja dapat didjadikan anggauta oleh Dqwah, !
Pengoeroes dan pengakoean-sah oleh rapat anggauta.

i, Tiap-tiap orang jang tidok berasal dari Indonesia Timoer,' jang' -
beroemoer 18' tahoen kSaïïas dan j&ng tidak dapat memenoehl '' x '
sjarat-sjarat soperti terseboet dalaca ajat-ajat 2a dan 2b, dapat..
diterima. sebagai anggauta locar biasa. '"'. , . V .,'.. •:

-, Penjokong ialah mereka jang mcmbcri sokongan sekoerang-koerangn^a
f. 50.- setahoen atau f* 0̂0.- sckali goes.-

' " • ; . ' ' • . . "" Hak', ':;f -:'
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Hak dan kowac jiban" jiggauta.-

' ' 6.- , ;

1. Anggauta berhak, nonghadliri rapat anggauta dan incmpoenjai hak
bcrsoeara. . ' .

2. Anggauta locar biasa dai^.ponjokong bolch nónghaöllri rapat ang*
gauta totapi tidak mompoonjai hak socara, hanja boleh mcmbcrl
portimbangannja. jj »„«.»»

5. Lain-lain hak dan kcwadjiban anggauta loear diatoor flelam Anggaran
Roeman Tangga.-

Pasal?.-'

1. Permintaan mondjadi anggauta dan anggauta looar biasa dimafljookan
dcngan söorat , kcpeda Pcngoeroes; pengosahan sebagai anggautö Gl-
lakockan oloh' Pongoeroes, . .

2, Soseorang berhenti mendjadi anggauta:
a. atas permintaan scndiri
b. karona mcnginggal fiocnia
o. karona dipotjat oloh Pcngooroos, pometjatan aana haroos disö-h-

kan oleh. rapat anggauta.
3. Sosoorang borhonti mendjadl ponjokong:

a. karona moninggal doenia, karena pomboebaran atau kohilattgan
rechtsporsoonli jkheid , .

b. atas pormintaan olch si-penjokong atau oloh Pengoeroos,
Pasal.8.-

1. Anggauta boleh dlpctjat karena mclanggar azas atau moroegikan
nama perkoempoclan.

2, Dalam hal inl anggauta jong bersangkoetan boloh mcminta pcrtiJa*
bangan rapat anggauta jong momberi kcpoctoesan Jaag teraohiré» - ......

1. Pengoeroos tercliri cTari sakocr ang-koorangnja llma orang, diantaraniJaj
Kótooa
Penoelis
Bendahara dan • '
Komisaris.-

2. Pongoeroos dianggap berpondirian scsoeai dengan azas dan tocdjoe-
an perkoempoelan.

3. Pongooroes bcrkewadjiban meinimpin porkocjapoelan dan molakockan
pekord jaan sohari-hari dengan bid jafcsana raenoeroot Anggaran
Dasar dan Anggaran Roemah ïangga.

4. Pengoeroos bertanggoeng djawab tentang hal ini kepeöa rapat Anggauta,
5. Pengooroes mswakill perkoejöpoelan diloear dan dWalaci hoekoöjn»
6. Pengoeroos dipilih oloh rapat^nggauta oontook ëotohoen
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I. sekoerang-koerangnja setóli. setahoen^erkoempoelan mengadakan
rapat oemeoom 'Só'gënap, anggauta; selain dan J^ jetiap waktoe
Pengoeroes berhak memanggil rapat anggauta. feng°ero£s ™ '̂£1L

1 SaSkan rapat .anggauta atas permiataan sekoerang-koorangnja
15 anggauta, 'jarig poela rnemad. joekan atjara.

? cLalf kepoêtoesan diambil dengan soeara terbanjak.
f! oeftoek Smgombil • poetoeamjtng.sah. rapat harocs dikoendjoengi

Wikit-sedikitnja oleh 1/2 dari ,d joemlah anggauta»-
4. lootoesaJ teSan^ orang hkroos dilakoekan dongan Pgoetan ao

ra tertoelis serta rahasia; poetoesan lam dilakoekan
poengoetan soeara lisan..

aosa-

Pasal 12.-

L Atjara fapat eitetapkan oleh Pengoeroes dan dioemoemkan selambat-
" Iambatnja2 minggoe sebeloom rapat diboeka, ketjoeali dalaa ke-

> Dalam-at^ara rapat tahoenan antara lain haroes dimasoekkan;
a. pertanggoongan tentang pekerdjaan Pengoeroes,
b. perlïitoengan dan pertanggoengan tentang nal keoeangan dan

biaja tahoenari, '•' '

ö.: Sn-HaiS MÏg3angedSiwadjibkan meneeroet Anggaran Dasar dan
Anggaran Hoemah Tangga.-

..'• T jabang. -_
Pasal IJ.-

ila d joemlali' anggauta' di.sesoeatoe tempat diloear kota Amsterdam
3bih dari 15 orang, maka disitoe dapat clidirikan tjabang.-

Badan-badan dan seksi-seksi.-
- - Pasal 14>_

, Oentoek mênjempoernakan oesaian ja perkoempoelan boleh ciengadak
badan atau seksi. , v<aa„
Badan oesaha tersoesoen dari anggauta dan anggauta loear biasa
jang diberx kewadjiban jang tertentoe -oentoek mengelenggarakan

. Seksïate?lbeloenedari pada anggauta- anggauta bersama sama
ladjari

. Tiap-tiap badan ataü seksi boleh memboeat atoeran-atoeranja sen-
diri, asalkan sadja tidak bortentangan dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Roemah Tangga,

,, Dalaa seksi-seksi, badan- badan psrkosnpoelan, perbedaan hak antara
iggauta dan anggauta loear biasa tidak ada.

Keoeangan.-
Fa aal 15.-

oeangan perkoeĉ oelan terdiri dari ooang i-joeran, sokongan dan
in- lain. -

Ket ent pean oeaoem . -
Fasal 16.-

gala hal jang. tidak ditentoekan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
omah Tangga dipoetoos menberoet kebid jaksanaan Pengoeroes »-

'Anggaran Roenah Tangga.- •'
Jeasal 17*-

r-koempoelan fiieripoenjai atoeran jang 'diseboetkan Anggaran Roemah
igga jang tidak bolah bertentangan dengan Anggaran Dasar. -

Pengöebahan
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Indonealache Verenigingen*

M»t verwijzing naar hei schrijven van Uw In~
lio»ting«ïïdlenBt van 3 April jl«, no#13/368» waarbij
aij werd toegeBonden eau opgave .van Indonesische
Verenigingen, heb ik de eer U uit te nodigen vel te
willen do»n onderfcoekan of al d* daarbij v«rstrftkt«
gegevens nog Juist zijn, dam wel aanvulling of wijr
aiging b«ïio«v«n. In het bijEond«r KOU ik gaarna ver-*
namen fcoe groot d« ledentallen der ondersoheidene
yerenigingen thane aijn»

HET HOOFD TAH DB CENTRALE
VEILIGHEIDSDIENST

namens

Laerëé*

De Heer BoofdooajmisaariB v .Politie
te

Goll.t



EUREAU D Volgno.

-3 MG 1947
•

VERSLAG van de besloten bijeenkomst,
Verenigingen "Pefkoempoelan Islam" - "Perhimpoenan Indone-;
sia" - "Roepi" - "de Persarikatan Christen Indonesia" en
de "V.I.B." (Vereniging Indonesische Burgers) op Zaterdag,
16 Augustus 1947, in het Gebouw "Amici^tia", Westeinde 15
alhier, ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van de
Sepoeblik Indonesia.

Om 20 uur opende gOEDIBBIO (Voorzitter Perhimpoenan
Indonesia, afdeling Den Haag)~~5e bijeenkomst, die door
+ 300 Indonesische mannen en vrouwen werd bijgewoond.

In een korte toespraak memoreerde hij de verzets-
strijd van de Indonesische Republiek tegen de Koloniale
Nederlandse geest, waarna hij één minuut stilte vroeg om
de gevalenen te herdenken. Hij leidde de volgende sprekers
in en riep alle in het buitenland vertoevende Indonesiërs
op om eendrachtig de republiek te steunen. Met een "Mer-

eindigde hij zijn toespraak. Hierop nam FOTOADIPOE-
TRO (Perkoempoelan Islam) het woord, die z i jnerzï ĵ ölT ~dé
sTFijd van de republiek Indonesia, namens de leden van de
Perkoempoelan Islam, naar vorenbracht.
~ De volgende spreker was ISMAIL, die namens de "Roepi"
de aanhankelijkheid aan de Eepubliek betuigde.

Vervolgens kreeg LA ODE MANARgA (afkomstig van Boeten),
Malinostudent te Leiden, het woord en deelde mede, dat de
hier gangbare mening, dat de Malino-gebieden achter de Ne-
derlandse regering staan, foutief is, maar de werkelijk-
heid is, dat zij volledig achter de Republiek staan.
— gAMBOEMAg, Malinostudent in de rechten te Leiden, die
de "Christen Indonesiërs" vertegenwoordigde, betuigt even-
eens de toegenegenheid van de "Christen Indonesiërs" jegens
de Republiek.

Daarna werden 2 films vertoond, t.*.:
Ie. Van de Heer VAM" RANpWIJK (Hoofdredacteur "Vrij Neder-
land") te Amsterdam, beelden uit Indië door hem zelf opge-
nomen, zowel van binnen- als buiten republikeins gebied.
Van de T.R.Ï., het Indonesische Parlement, het leven van de
bevolking in Djocja enz.
2e. Een muzikale film van TOSGANINI,

De aanwezigen werden daarna onthaald op versnaperingen,
waarna om 23.30 uur de bijeenkomst werd gesloten met het
gezamenlijk zingen van het "Indonesia ïkia"-lied.

Verzonden op 22 Augustus 1947
aan: het Hoofd van de C.V.D., alhier.
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Nederlandse vertaling van het in het Maleis gestelde opnvo.catl.eblljet»..

COMITé IER HBRUEHKIITG- VAN DE REPUBLIEK IMDOHESIA

Herdenkingsdag:
Datum:
Uur:
Plaats:

Zaterdag.
16 Augustus 1947
7.30 des avonds
Gebouw "AMICITIA", Westeinde 15, Den Haag.

Comité, bestaande uit ondergetekenden, nodigt het Indonesische
volk, dat zich in Nederland bevindt,uit tot bijwoning van een
hèrdenkingsavond ter gelegenheid van het 2 jarig bestaan van
de Hepoeblik Indonesia.
Voornoemd comité hoopt ten dringenfete, dat alle leden van het
Indonesische Yolk deze avond zullen bijwonen.
Zij, die een rede zullen houden zijn o.m.:

1. Kameraad HOTOADIPOBTRO,
2. " SERAIL (later vervangen door ISMAIL),
5. " LA ODE MANAEFA,
4. " TAMBOENAff.

Daarna gezellige avond.
Het comité verzoekt beleefd deze convocatie mede te brengen.

Het comité voornoemd,

La Ode Manarfa,
T j ia,
Notoadipoetro,
Ds.H.Kamu,
A.P.Makatita,
Serail,
Soedibbio.
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II. TZ,2. G E H E I M .

Perserikatan Indonesië Timoer.

Ik heb de eer U kennis te geven van het navolgende ingekomen

bericht:

"Tijdens een openbare vergadering, welke op £0 Juli 1947 door

Indonesische Studenten in café Royal te Leiden werd gehonden, is be-

sloten tot oprichting van een politieke vereniging onder de naam:

"Perserikatan Indonesië Tiiaoer" (Oost-Indonesische Partij). Het doel

der vereniging is de federatieve gedachte te steunen en uit te dragen.j

Zij stelt zich dus op een loyaal standpunt ten opzichte van de Neder- !

landse regering. De Heer Palar, die ter vergadering aanwezig was, be-

streed de federatieve gedachte heftig en stelde zich op het Republi-

keinse standpunt.

Hij en een 25-tal andere bezoekers (voornamelijk.leden van de

P.I.) verlieten de vergadering na de pauze",

HET H001D VAN DE CENTRALE
VEILIGHEIDSDIENST j
Namens deze: ;

J»G.Crabbendam.

Aan de HoogEdelGestrenge Heer
Majoor G.P«Eies,
Af d. Kabinet
Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen,
te t
*s-QRAY£NHAGE . v



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

Doss.13/368

Betreffende de op 20 Juli 1947 te 16 udzï,

Volgno.

3 1

i tv'

^ ^\^ ̂p

^
IrT

sische Studenten gehouden openbare vergadering in café
"Royal11 aan de Doezastraat 43 te leiden, kan dezerzijds
nog het volgende worden medegedeeld:

Op deze vergadering werd besloten tot de oprichting
van een politieke vereniging onder de naam van_"Perseri-
katan Indonesië^gimoer" (Oost Indonesische Politieke Par-
tij), ri'éï doer~v~an"lïe~ze vereniging is de federatieve ge-
dachte te steunen en uit te dragen. Zij stelt zich dus op
een loyaal standpunt ten opzichte van de Nederlandse rege-
ring. De heer PALAR, die ook ter vergadering aanwezig was,
bestreed heftig deze federatieve gedachte en stelde zich
op het republikeinse standpunt. Dit was dan ook de reden,
waarom hij en een 25-tal andere bezoekers (veelal leden
der "Perhimpoenan Indonesia") de vergadering na de pauze
verlieten.

Terzonden op 29 Juli 1947
aan: het Hoofd van de C.T.D., alhier.
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BIJLAGE(N)

POLITIE LEIDEN

No. 368. I.D.

Geheim.

Op Zondag, 20 Juli 194-7, te 16 uur, is er door
Indonesische studenten een openbare vergadering gehou-
den in café Royal, aan de Doezastraat 43 te Leiden.

Het doel van deze bij eenkoelst was om te komen tot
oprichting van een Oost Indonesische Politieke Partij.

De vergadering stond onder leiding van
wonende te «Amsterdam, Binnenkamg 2? II hoog en werd be-
zocht door .ongeveer 50 Indonesiërs, waaronder zich het
2e Kamerlid PALAR beyond.

Er werd langdurig gediscuteerd, waaraan ook PALAR
vo orno emd , deelnam.

Op deze vergadering werd uitsluitend gesproken in
de Maleise taal.

Te 18.30 uur werd deze vergadering geschorst tot
19 uur.

Bij de heropening bleek, dat ongeveer de helft van
de bezoekers der eerste vergadering niet was opgekomen
(ook E-fiLAEt niet), zodat slechts 25 Indonesiërs aanwezig
waren.

L&LISAHG deelde mede, dat er zou worden overgaan
tot het kiezen van een bestuur voor bovengenoemde Partij.

Gekozen werd tot voorzitter LALIS&HG voornoemd.
Verder werden als bestuurslid gekozen RÜBBTI.

. C . TCffAHAHÜ . en HABMUSIAL.

C

__ bestuur zal zo spoedig mogelijk de statuten
voor bedoelde vereniging vast stellen,

Vervolgens hield de Minister van Financiën uit
• Oost Indonesië, P>J>M>HAMËRLIHG, een rede j> ver de toe-
stand aldaar.

Door hem werden uitsluitend economische vraagstuk-
ken behandeld*

Te omstreeks 21,15 uur werd de bijeenkomst door
LALISANG voornoemd gesloten.

Het geheel had een ordelijk verloop.

AAN, het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68 te
fa-G H A V E N H A G E .



I.D.
D E !T H A A G._

Doss.59/6.

Hierbij wordt.toegezonden een uittrek

Volgno.

r 9JDL

or
de "Roepi" in de LIaleise taal aan haar leden toegezonden
circulaire, betrekking hebbende op de op 7 Juli 1947 te
BIaricurn te houden "Ronde tafel Studie conferentie", waar-
van de ITederlandse tekst als Volgt luidt:

ROEirOSIT PELADJAR
I1TD01TESÏA

SECRETARIAAT TEE1rEEWEG
OESTGEEST.

R01JDETAFEL STUDIE CONFERENTIE te Blaricum
te houden door de "Roe'pi" van 7 tot 11 Juli 1947. De Vereni-
gingen, die'hieraan zullen deelnemen zijn Democratisch*-
Socialistisch?Studenten Vereniging "Politeia". Vereniging
vo-or Staatkunde te Leiden, Federatie van vooruitstrevende
Studenten, Vereniging "Liberale Studenten Vereniging" te
Rotterdam , "Roepi", Soc.Studieclub "De Tribune" te Til-
burg en Politiek - Sociologisch Dispuut van het Groninger
Studenten Corps. , .

De conferentie "Aordt gehouden in het Meenthuis .van
de A.JTC. (Arbeiders Jeugd Centrale) te 331aricum.

Op deze conferentie zal geen resolutie op politiek
terrein genomen worden.

Het doel van deze conferentie is•van gedachten te
wisselen over de huidige politiek, waarbij de redevoeringen
als bron van vragenstelling (debat) zullen vormen.

7 Juli opening, ^Ir.VAlJ DER GOSS VA1T 1TATBRS over poli-
tiek en wetenschap.

3 _Juli Prof .Dr.P.LIËj'TIITCX en A.A.7AIT GAHDIX over de
richtlijnen voor het.beleid betreffende het geldwezen in
Ireoerland.

.9 Juli Prof.S.POST.ÏÏJTiA over de methodes, die vereist
zijn om de economie van Indonesië te doen herleven,

Pr of. r!r , J. H. A . LOGEMAI71T over gebeurtenissen in Indone-
sië ma Linggadjati.

10 Juli Dr ._Ph' J.IDEïïEURG over actieve sociale politiek,
Dr.n.VAÏ? ULAITI'BITSTEIU 'over de plaats van .'Tederia.nd in

Europa.
11 Juli IiIr.lJr..J.DA COSTA GOI_IB2 over ";est-Indië.
TT. OO uur sluiting.

Verzonden oo 7 Juli .1947.
aan: het Hoofd van de C.Y.L., alhier.



E N H A A G.

Do s e. 1-3/3 60.

U1TGEBOEKÏ
G E H E I M .

•Hierbij wordt toegezonden afschrift van een circulaire:,
uitgaande van het comité van Ontvangst, gevormd uit het' Be-
stuur van de "Perse'rilcatan Kristen Indonesia" en de Neder-
,landse zending te Oegstgeest, "betreffende de ontvangst van
een 'delegatie van afgevaardigden van Protestantse kerken en
Jeugdorganisaties in Indonesia, op doorreis 'naar de oecume-
nische conferentie van christelijke jeugd te Oslo. Deze cir-
culaire werd door de zending te Oegstgeest aan alle hier-te'
lande vertoevende christen'Indonesiërs toegezonden.

Verzonden op 18 Juni 1947.
'aan: het Hoofd van de C.V.D.X alhier.

BUREAU B

Volgno.

1 9 JUN11947
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Leiden, Juni 1947.

. Het zal U reeds '"bekend zijn, dat een delegatie vzn afgevaardig- ;

den van Protestanse kerken en. jeugdorganisaties in Indonesië op
doorreis naar de "oecumenische conferentie van christelijke jeugd te
Oslo enige tijd in ons land zal vertoeven. Deze delegatie, welke riet
de "Uieuw Holland" vertrokken is en vermoedelijk 20 Juni a.s. in Hol-
land zal aankomen, bestaat uit tien personen, onder "/elke wij noemen:
Ds.Tjan Tong Ho, namens de Chinese Kerk;
Ds.S.Marantika, namens de Iloluks Protestantse Kerk;
U e juf f r ouv.' Gh.A-.Leon, namens de kerkelijke jeugdorganisaties van de
Protestanse kerk, benevens een aantal afgevaardigden van ^diverse
jeugdorganisaties.

De komst van deze delegatie betekent na het isolement van de
oorlog en de gebeurtenissen in Indonesië de eerst*gelegenheid voor
kerk en christendom in ïFederland om de banden met de jonge kerken
en de christelijke jeugd in Indonesië weer aan te halen. Het spreekt
daarom vanzelf, dat hun in Holland een waardige ontvangst bereid
moet worden. Reeds hebben v/ij, ervoor zorggedragen, dat onze gasten
hun verblijf in Holland ,voor een zo intensief en wijd mogelijk con-
tact met gerk en Protestantse jeugd in ons land .zullen kunnen beste-
den. Ora. aan hun ontvangst een enigszins officieel karakter te geven
stellen wij ons voor in de Nederlandse Zendingsschool te Oegstgeest
op 28 en 29 Juni .een weekend te houden, waar genodigden uit de Bereid
van kerk, zending en jeugd in ons land aanwezig zullen zijn.

Het is ons een eer en genoegen U uit te nodigen aan dit Beekend
deel te nemen.

Over het. programma kunnen wij nog niets vas'tstaands mededelen,
daar dit in overleg met de delegatie zal worden vastgesteld. Het is
de bedoeling, dat enige leden van de delegatie en een vertegenwoor-
diger van de Nederlandse zending een inleiding zullen houden, ter-
wijl aan het begin van de bijeenkomst aan vertegenwoordigers van Kerk,
zending en jeugd in Iederland, gelegenheid zal worden gegeven onze
gasten te verwelkomen.

Indien U deze uitnodiging aanneemt, worden. U mededelingen be-
treffende definitief programma en practische aangelegenheden t.z.t.
verstrekt.

."••ij verzoeken H dringend om voor 18 Juni ons Uw antwoord mede
te delen aan Ds.A.Th.van .leeuwen, Pruinlaan 11, leiden.

Het comité van ontvangst,
E.Looho, . Oegstgeest.
Ds .A.C:.Honig, Amsterdam.
H.S.Kuitse, Oegstgeest.
Ds,A.Th.van Leeuwen,-Beiden.
J.Pronk, Oegstgeest.
L.Rubini, Amsterdam.
T.II.-Sigar, Wassenaar.
Tan Bian Kim, Amsterdam.
Yap Thiam Hien, Oegstgeest.
L.S.Latuasan,' Leiden.
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Tel. l 12778

G E H E I
»\: Vereeaigijigen van Indonesiërs en Chineeaen.

Ik heb de eer U hierbij ter kennisneming aan te bieden afschrift
van een geheim rapport van den Inlichtingendienst alhier, handelende
in hoofdzaak over vereenigingen van Indonesiërs hier te lande.

Ter bekorting moge naar den inhoud daarvan worden verwezen.

: , HET HOOFD VAN DEN CENÏRAI£N

"
«»

"

Verzonden aan:
Sfj ^ H.C .van Politie te Amsterdam,

" Botterdam,
n utrecht,
n Groningen,
M Haarlem,
« Leiden,
tt Delft.

« Wnd.H.C.v.
" Comm.van
H « M

«l

Namens deaenr;,

J.G.Crabbendam

43228 -
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Doss. 15/388*

G E H E I M,

Hierbij wordt toegezonden een opgave van Indonesische
Vëreenigingen. •

URcAU B

Verzonden op 3 April 1947.
aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier.
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Ie. Merdeka-Groep, Bevestig'-' te _
.ijkre vader van deze vereeniging is*

_ HAMZAHt geboren'te Pslemban^, 4 November 1920,
wonende "ieidschëlcade 51 (boven) te Amsterdam, die aldaar
op 26 Januari 1940 v?erd ingeschreven, koaiende vsn P^letn-

is h j j pi.v. leider van ne Indonesische Cöb*-
asn de Thorasonlson 51 alhier (Indisch #©s*-

lïet hoofdkantoor van ^eze coöperatie ie
/reveati^rd aan de übr «c "i t straat 'fo.223 alhier, b i j t
X' Raden PAüTüJI TOTO^DIPQETRQ. geboren. te 'Kadocra , 3
r-aartT^W,""Van beroep krulde nfêr.

Beae Merdefca-groep houd t innig contact met de Neder-
landse hè Sectie van de 4e.Internationale (Trotskisten) on
wordt ook: door laatstgenoemde financieel gesteund* M.Ham»
zah is ds n ook lic vnn het Centrale Comité van deze Revo—

peratie "Seti
tf.urant,. *; ie lat i "5

Communietiache .Pe
- e r e 'PAIIlAIg, -

lutlomiair
*> Ben r-ickere 'PAIIlAIg, -o/ience te Amsterdam (nadere gege-
vens onbekend), HTeTort geleden, evpnalc '".Hamaah uit de

jn rcactlon-?cr?iirrDoenr;n Indonef-ia is ^estooten^- van.va f?a

nog

e houding, KOU een leidende functie
p beicleeden. Het aantal lede?; van ^
niet bekend.

ii desse
-e vereenl^lng is

^e. _ ^ r _ , „ , v
Öé ze ver e "cnT^Tvï^11 "wer iT^o p,n-er ie h t op 2? Sept^nber 1908

en is thnns gevesti^d J.".Broa'7er,-'.plein te Amnterdaa. De
P.i, is een vareen i ginf; v^r. Intellectueel^ IndoneöiSrs in
;;Tederln,nd. 7.ij heeft ter doel de bcvordn-ing van d© eej.£-
sta/idigheid van Indonesië "los vnn Nederland". Zij etaat
dan ook geheel o c h ter de politiek van r:c.n :Ag?IO en SJ/iHEJJl.
"i ' sou finR"ioiëel . orclen ^prteund r].oor rlé "^-'a'arheidsgr'o'ep'
v n de G*'0 , h1.. Vori,1;." jasr bedroeg haa.r schuldsnlast nog
.f.13,000,-. Me* hulp van de "" 'aarheidG.™roepn ssou deze
öchuld teruggebracht r.ijn tot f.9000,-. f-jor dese verseni-
gin^ rordt het weekblad "Indonesië" v?.it^e,Teven, dot '.hans
7.eer onreg-elrastl/r verschi jnt . Pe r-^ dn c t ï - r ? ' v a n het weekblad

f 1JJA J'-'N]} FHATO^O. irel"OT-»ri te Ea.'-rm 3i Ani A pi (Suma-
tra .,p'pfitll:'asVj.

't" © j4 -t?l *" ̂
UB r i 191-4, wonend 7? n Breestraet

V-? n 'a e ra is bekend, -:3t hij om a i 3 n
illef '-ffl;?l ^erk tijdens de Duitsohs besetting in 'iet concen-
tratie kv.ïmp )3ach«a verbl i j f heeft ;je;ioud@n.

Y«rdêr ma leen deel uit van de" radste 1.1 o f .LOEMBAH TQBIffft
1̂  •';-_»„ en P t e nng a _ P". A1QHO (Ar-sterdaa) over -• ie geen n ad'e r e ge -

f evens b e k: e n d l' f "Jn Z '3e actie van de Perhl-apoenan Indonesia
n ' Ï Q ' Inatata raaa/iden ster'-: verrsinderd, doordat het groot-

ste deel vnn het ouds tioof--lbe-^i,ijr in .«""seamber- 3,1. ns-ir
Indie is vertro!ck:en.

:-?.et v oor K i 11 e ra c-ia p vsrt de ?.I. *vo
d c o r:

H0T̂ Q̂ L̂JIÂ -̂ l• ^aboren t? "ibol
A u '''usTuE "ï ̂rö." VH n "b e • • oe n Indisch J,i.ri?

thnns vervuld

Btraat
, v«.n De-'oep
alhier.

(Suraatra), 20
tonende Obreoht-

2—



Secretaris -Penningmeester Ia B;}ajeng Pratomo voor-
noemd,

DO af de el Ing Den Haag van de t>»I. staat onder voor-
xzittersohap van rfjj,iSQS..IH3BI.Q (regentn^oon) , geboren te
' B o lang (II. I.), 3ÏJ"Augastüs 1904 » sonder beroep, wonende

Sondardari/zstraat 19 alhier. Een secretaris en «smuingrnees-
ter ciljfi nog niat .benoemd* •

Ue P,I. is exTeera nationalistisch georiënteerd. Het
aantal leden i;- niet beleend.

3«. VerbpKjl .van Indonesische Burgers. «_ (V „JU S.. l*
Ha 'de~~bévr l jding "van ïïeüerlsrid heet te dVse vereeni-

ging aanvankelijk "S e mangat Bar:-e" (Nieuwe 0-oeat), Be poli-
tieke richting van dese v er e enig in/: io iets meer progres-
sief, dan die van de Partij van den Arbeid -"{gematigd natio-
nalistisch). De V.X.B, is een veraeniging voor beter gesi»
tuüerue Indonesiërs» Zi j heeft -f 00 leden, voornaamlijk in
<)&n nsag, P/ali't en Leiden, De vêreeniging verloopt momen-
teel ra in of meer.

Voorzitter is I:Ir .KGBUIÏA Pc;:.M.i:lK:mJO ^ 52 jaar oud,
geboren te ïi^ativ^an^ï', ongeïuv- :d',r ^onèndö~G-r o ot Hertoginae-
laan 161 alhier.

Secretaris-Penningraecster:
^t_oofi Pi et er IiIAjCAl^IgA, i;nboren te Bstsvia, 16 Juni

1913 «"Van b" e roe p arbeidfscou-tractnnt bij het Departement
van iinanciëa en -Aononde Groot ilertcjej..an«laan 140

4e. Itoejcoeu I;e lad t|ar,. Irid one i^ ia ...(I^qig.pi ).. aijn.de een vereeni-
ging voor "Tiui orï ee i f iö T" e " 'C' t ud e u t en , ïe r c £?edert enkele dagen
^elecien te -s iaën ^p^ericht . Het conité voor de oprichting
beütoïiu uit de n.avul^enüö per;., orieu:
1. Ilaio^e IIAD^AR Tlid rerhimpoenen Indones iaï, wonende

'TTeudr ï'icïaau 2 U te Ge s t geest;
.X é. • Ji * -UH 'i w

•" •
'4 . IPA'ïïïr'Tveröer e pers; onalia onbekead);

lij de oprielitintfövergadGrin^ verd J
lot vüür^ i t te r ^;e'-::oüen. V«arsei isideno AmboWesche studenten
ui ju lid van de ̂  e vereeai^iri^; ^evo

52. ^er jjca: J;a!i_^ii;is ten IndorieB IC gevestigd Thomsonlaan 146
alhier, is een veraeuxging voor Christen Indoneftiselift Jon-
geren en ie voor den nieuv/en Staat ! 'üost lïiöonesië", Het
aantal leden bedraagt + 120.

Vooraitter ceuer vereeni^in^ is Be 11 iaain . Th omas 3 IGAE f
geuorea t« iienado, 9 Januari 1517, vnn beroep inspecteur
0.^.::., tonende Laan van Cv.oQnstei jn 13 t© Voorburg.

jjQIiO, s tudent te LeJ.den (naders

Penniagaieestor» Chr la t of f a 1̂  j,'A?A IEHO . gebaren te B0-
tavia, 26 - December 1917» "stu'dënty ^oriendt ïhomaonl^an 146
alhier,

6e. iier/caeia^Q.elati Islam (^ofeïtsgifteaÊlawft-ee^-irigö^.' 3eae ver-
eenigïng voert een ïndonesiaohe natio.ualistisoh@ politiek
ari is af en toe oolc vel conuaunistisch ueorl^ntoerd, tei*wijl
de leden -een 300 tal » grootendeels bestaan uit Indone-
siscrie boo/ts lieden j^ ke,llners,j> baboes en enkele intelleo-
tueej.en uit 'Kotterdaa en Aasterdaïri» dooh ^ÉNNèÉaÉdaela uit
Den üaag,

¥ -Bf

" ~~
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Voorzitter van de Perhoempoelan lalam lat E.PAHDJ-I
, geboren te^adoera» 3 Haart 190% wonende
225 alïlleri('^^-*^ * '̂̂ v •̂̂ "'•!V.;;'- ~ (J? ,1 i? &fïfL * ? . s

Té»'-. B».-
33e;a« gipt>«p tö rseer ©CE Indonesische
e«m' afgescheiden deel van de Perkoempoelan Islam, 33e

dêfce groep ts gevestigd aan de Pultonstrsat 13
/ a ö . ® * * poiitiefce oriëntatie la gelijk aan die van Öt
Perhifapöenan Xndonesls JkSleohts een 20 tal leden la bij de
se groep ingtachreven.^P"

Be voorzitster is ÜIKA CHSRIBOff. geboren + 1904 te
""Gheribon, « © imar s tract t 159 alhier *

3e» Het Indo Comité H7ri.1"
Wr««ngiög' "ari Indo Europeane-»-, waarvan het S«»

oretariaat aan de Populiarstraat 45 alhier was gevestigd,
stelde zich ten doel mede te^strtjden voor de Indone^isohe
vri.lheld en het verleenen van het Indonesische Burgerschap
aan Indo Bioropeanen. Dese vereeaiging heeft door gebrek aan
belangstelling een zeer kortstondig bestaan gehad en werd
dan oofc reeds enkele maanden naahaar oprleiitlng ontbonden*
(April-Mel 1946).

In het bestuur van dit Comité hadden Elttln&J
^ 4̂ 1̂  Jqhenna Louise JfUSSER, geboren te *n-Gravenhagt»
6 Juli 1̂ 18, gehuld met:

Dr. G. J, VAN VEBRSEïï. wier eerste mnn in 1944 door de
Duitschcrs in hat kamp Vught werd gefusilleerd,

Verder nog Me j .S^IIILtaRSUU (Surinaams o hè) en Bft
ie werkaaam ie bï j de Ke dertandsche Bank te Ara'steraasi.

Van beide laatste genoemde personen, die te Amsterdam
achtig jsijn, sijn geen nadere gegevens beteend.

9e. De "Patindo" fPatitia Tiongttoa Indonesia").
Dit is een vereenigln^ van in r/e d. Ind ie geboren Indo

Chlneeaen en is te Amsterdam gevestigd. Hierover sil^n gé«a
nadere gegevens bekend.

10e. Barisan . . . , .
TI^d«ns besprekingen op 10, 23 en 29 April 1946 hebben

de "P^rhirapoenan Indonesia"» "Het Verbond van Indones is.cht
Burge»1, het Indo Europeeeche Comité "Vri3 Indoneai»w en
deMï)aïïitia fiong Hoa Indonesia" (Patindo) na overleg met
de toen in Nederland vertoevende Eepublikeinsohe Ministers,
SO£>-'AHPI en SQEDARSOWO. besloten tot de oprichting van een
Comlt& van Actie, genaamd t "Barisan Repoeblik Indoneala",
dat ten doel had de politieke en andere werkzaamheden der
betrokken vereeniglngen te eob'rdineeren.

ï-tr*Hamaah, Onrechte traat 220 en A..P.?miCAfIgA> &root•*• ~ •— f — —• *» -- vr ••- *• •— «r * -.-^ •*-- v ,»f- *M ^r Vi> f^t, ~ *_<..•*•<> ^ *•*'*-«*•**.*•-*. mrff* fc V* J, &/ U W

Hertoginnelaan 140, belden alhier, vormden het Seoretar1-
aat van dege overkappingsvereeniglng.

Do©r het vertrek van een groot asntal Intellectueele
Indoneeiërs in December 3*1. naar Indië werd deze fusie
ontbonden«~""~
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Brief aa«raeinaonesische Regermg
Aan de Regering van de Repoeblik
Indonesia Djogjakarta

Wij Indonesiërs in Nederland, op de Indonesische Vrïjheidsdag, 17
Augustus 1946, in vergadering bijeen ter herdenking van het eenjarig
bestaan van de Indonesische Republiek, geven hierbij uitdrukking aan
onze wiste wu om getrouwelijk ons vaderland in haar strijd te dienen.

Wij beloven hierbij plechtig de strijd van het Indonesische volk ter
verdediging van een vrije Indonesische Republiek te ondersteunen en

* voort te zetten.

Wij beloven hierbij plechtig ook buiten Indonesië onze eenheid te be-
waren, en onze rijen hechter aan een te sluiten om alle aanvallen op
de Indonesische Republiek van binnen als van buiten, te weerstaan.

Wij verklaren hierbij onze trouw aan de Regering van de Indonesische
i Republiek, die geleid door Z.E. Minister-President Soetan Sjahrir, het

Indonesische Volk naar de. vrije samenleving voert, gegrondvest op
democratie en menselijkheid, gebonden door eenheid, welke haar uit-
drukking- vindt in een volksvertegenwoordiging en in het streven naar
sociale rechtvaardigheid voor het gehele Indonesische volk.

Merdeka.

Amsterdam, 17 Augustus 1946.
Barisan Repoeblik Indonesia.


