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Ik h e "b de eer Uwe TQxcellentie mede te delen, dat kort ria de
Re^eringsbeslissing tot liet treffen van politiële maatregelen in
Indonesië de reeds vroeger door leiders der "Perhimpoenan ïndonesia"
(P.I.) te Amsterdam aangewende pogingen tot bundeling der hier te
lande gevestigde Indonesische verenigingen, opnieuw naar voren zijn
gekomen. Dit heeft thans geleid tot de oprichting van de "G-aboengan
Perkoem-poelan Perkoempoelan Indonesia", een federatie van -de vere-
nigingen; "Perhimpoenan Indonesia11 (Amsterdam) , "Perkoempoelan
Pendoedoek Indonesia" (Amsterdam) , "Persarikatan Keristan Indonesia"
(Den Haag), "Roekoen Peladjar Indonesia" (leiden) en het Verbond
van Indonesische Burgers" (Den Haag). Laatstgenoemde vereniging
heeft sedert enige tijd echter geen tekenen van leven meer gegeven
en haar ledental kan als zeer minimaal v/orden aangemerkt.

De federatie is bedoeld als een frontvorming tegen de ITeder-
landers en heeft als grondslag voor de actie aanvaard de onafhan-
kelijkheidsverklaring van de Republiek Indonesia van 17 Augustus

194-5̂
De 9de deaer heeft de "Gaboengan Perkoempoelan Perkoempoelan

Indonesia» (a. P. P.I.) een besloten vergadering gehouden te 's-C-ra-
venhage, waar ongeveer 150 Indonesiërs, in verschillende plaatsen
in'lederland woonachtig, aanwezig waren. Voorzitter was de voorlo-
pi^e secretaris der federatie, Mr.Soenan Hamzah, voorzitter van de
P.I. -af deling Den Haag en lid van het hoofdbestuur dezer organisatie

H ad at meerdere sprekers critiek hadden geleverd op de maat-
rep-elen in Indonesië, is naar verluidt onder grote bijval een reso-
lutie aar^enoinen, behels end e de verbreking van alle politieice banaei
met öe Nederlanders omdat het vaderland, de Republiek Indonesia,
«ve-^vrscht" is c-eworden. Mede is tot uiting gekomen de wens om in
hechte eenlieid.de strijd voor de Republiek voort te zetuen.

gebleken, dat beoogdfederatie is al
maar ook in het buitenland deze

Bii de oprichting van de
wordt niet alleen in Nederland
strijd voort te zetten.

Verder is ter vergadering besloten een telegram te zenden^
aan de öoor Pandit ïïehroe te ïïew Delhi bijeen geroepen conx erenuie
r- l„* Ptische landen. Dit telegram luidt volgens persberichten: _
"Slt ïndonesLcS o?ganisaties°in Nederland zijn van mening dat ae
"Federlendse agressie elke politieke band binnen de Nederlands-

volkomen onaanvaardbaar heeft gemaakt.BOge« n a o n e B c h e Unie
solidariteit op de conferentie te Hew"Aziatische
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ïïen slotte zou nog besloten zijn de U.B'„O, en sympathiseren-
de landen in 'kennis te stellen met het vorenstaande.

Ik teken hierb'ij nog aan, dat voor zover de beschikbare ge-
gevens uitwijzen, het initiatief tot vorenbedoelde actie van de
"G-aboengan Perkoempoelan Perkoempoelan Indonesia" is uitgegaan
van hier te lande woonachtige extremistische Indonesiërs en dat
de actie dus niet is gestimuleerd vanuit Indonesië.
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