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Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een rap-
port over de Nationale Vereniging voor Nederlandse Volksplanting in
Nieuw Guinea (Heving), naar de inhoud waarvan ter bekorting verwezen
moge worden.

Het wil mij voorkomen, dat deze organisatie een aantrekkings-
punt kan zijn voor ontevreden elementen, die zich ongetwijfeld bevin-
den onder het grote aantal personen dat uit Indonesië hier te lande
verwacht wordt,
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G E H E I M

Op 30 Juni 194-9 fs te Amsterdam op initiatief van G.Hohniann
en een zekere Schenkhuizen opgericht, de "Nationale Vereniging
voor Nederlandse Volksplanting in Nieuw-Guinea" ("Neving").

De oprichting was mogelijk door het aangaan van een fusie
tussen de Amsterdamse afdelingen van de'V.K.N.G. - "Vereniging
Kolonisatie Nieuw Guinea" en het "I.E.V." - "Indo-Europees Ver-
bond".

Tot voor kort werd van de "Neving" weinig of geen activiteit
naar buiten waargenomen, zodat de veronderstelling gewettigd was,
dat de "Neying" als het ware een dood geboren vereniging was.. Se-
dert kort is hierin echter verandering gekomen.

Nadat op 16 Maart 1950 tijdens, een daartoe belegde vergade-
ring, op initiatief van de voormalige Inspecteur van Politie bij
de Algemene Politie in Ned.-Indië, R.A.JACOBS, wonende te Rotter-
dam, Hooidrift 53b, een afdeling van de "Neving" te Rotterdam was
opgericht, werd in de tweede helft van Mei 1950, nummer l van het
"Neving-Nieuws" als maandelijkse uitgave van de "Persdienst" der
"Neving" uitgegeven en aan de leden en belangstellenden toegezon-
den.

Uit dit, in de Nederlandse taal gestelde en uit 14- pagina's
tekst bestaande gestencilde blad blijkt, dat in het te Amsterdam
gevestigde hoofdbestuur der "Neving" zitting hebben de volgende
personen, die daarin de achter hun namen vermelde functies vervul-
len:
1. G.F.J.M.Hohmann : Voorzitter:
2. W.J.M.Vergnes
3. A.L.Orth
4. A.H.Huyskes
5. C.F.J.Wolff-Kreszner
6. A.A.Wolterbeek
7. C.D.ffeumann
8. R.E.Kamps
9. Ir J.H.Schijfsma
lO.P.A.Blaauw
11.Prof.Dr J.Prins

Vice-voorzitter;
Alg.Secretaris;
Thesaurier;
Lid Voorzieningen In Nieuw Guinea;
Lid Contact met Indonesië P.bus 4053»
Lid Pers- &, Documentatiedienst Planning:
Lid Onderwijszaken in Nieuw Guinea;
Lid Kolonisatie-technische Zaken;
Lid Regerings-contact;
Lid Staatkundige Zaken en Bestuurstechniek

(De personalia etc. van de hiergenoemde en verder nog te noemen
personen, zijn voor zover deze bekend zijn, vermeld op de hierbij
gevoegde namenlijst).

Het "Neving-Nieuws" wordt geredigeerd door genoemde C.D.Neu-
mann. In hem moet naar gebleken is, worden gezien de stuwende
kracht en/of geestelijke leider van de "Neving".

Onder de titel: "Ten Geleide", wordt in dit nummer van het
"Neving-Nieuws". het e.e.a. gezegd over de verdere uitgifte van
een permanent tijdschrift, n.l.:
"Ten Geleide:
"De uitgifte van een permanent tijdschrift gewijd aan de ontwikke-
ling van Nederlands Nieuw Guinea onder Nederlands bestuur moet op
"zich laten wachtenj omdat nog niet alle moeilijkheden zijn over-
"wonnen. De nadruk immers moet worden gelegd op een permanente pu-
blicatie van zodanige aard, dat zij verantwoord is over het gehele
"terrein van dit vraagstuk. Niet alleen geeft het noodzakelijke
"nieuws onze organisatie betreffende, maar ook artikelen welke ge-
"acht mogen worden inlichtingen te geven op elk gebied. Om kort te
"gaan, het geprojecteerde tijdschrift moet kunnen beantwoorden aan
"de strengste eisen te stellen aan een orgaan, dat voorlichting
"v/il geven over een zaak, welke van het grootste belang is, niet
"alleen voor Nederland en Nieuw Guinea, maar, en in hoge mate, ook
"van de gehele wereld".

Nadat vervolgens de verwachting is uitgesproken, dat allen
naar vermogen zullen medewerken aan de uitgifte van een blad, wordt
aan het slot opgemerkt:
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"Statutair is vastgelegd, het streven van de "Neving", Nieuw Gui-
"nea binnen de kortst mogelijke tijd en zo hecht mogelijk te be-
"trekken in de Nederlandse Cultuur en Welvaart, en dat streven kan
"alleen leiden tot het beoogde resultaat, wanneer het op zijn le-
"vensweg behoed'wordt door verantwoordelijkheidsgevoel.
"Dit prevaleert in allen, die de "Neving" leiden. Moge dezelfde
"ernst ook onze leden bezielen, wanneer zij aan dit "Neving-Nieuws1
"hun aandacht en vooral hun medewerking geven".

T.a.v. dit laatste zij opgemerkt, dat alhoewel hier is ver-
meld, dat het streven der "Neving" statutair is vastgesteld, geen
inzage kon worden verkregen van de statuten. Op een desbetreffende
aan Neumann gestelde vraag deelde deze mede, dat er wel statuten
bestaan, doch het enige exemplaar bij de secretaris zou berusten.
Hiervan zouden zo spoedig mogelijk de nodige afschriften worden ge-
maakt t.b.v. de leden. Tevens zou het voornemen bestaan, rechts-
persoonlijkheid voor de "Neving" aan te vragen.

Betreffende de uitgifte van het blad, deelde Neumann nog
mede, dat het de bedoeling was onder de naam "De Toekomst" een
maandblad uit te geven. Om tot deze uitgifte te komen zou reeds
een zgn. "publicatie-fonds" bestaan. De vorming van dit fonds zou
mogelijk zijn geweest, door geldelijke, bijdragen van belangstellen-
den. De namen van deze belangstellenden werden niet genoemd. Ook
werd geen bedrag genoemd van de gelden, welke reeds in het fonds
aanwezig zouden zijn.

Getracht zou worden het blad te doen verschijnen met een op-
laag van 8000 exemplaren per nummer. Niet werd medegedeeld, op wel-
ke wijze men deze oplaag van 8000 exemplaren dacht te kunnen ver-
spreiden.

In verband met het vorenstaande zij verder medegedeeld, dat
volgens Neumann indertijd ongeveer 2000 personen zich als lid van
de "Neving" zouden hebben opgegeven. Door gebrek aan de nodige ac-
tiviteit van de penningmeester zouden thans in totaal slechts 292
leden, waarvan 78 van de afdeling Rotterdam, hun contributie ad
ƒ.1.- per maand betalen.

Afdelingen van de "Neving" zijn thans gevestigd te Amsterdam
en te Rotterdam.

Voor de afdeling Amsterdam bestaat tot dusver geen afzonder-
lijk bestuur. De leiding van de Amsterdamse leden berust tot dus-
ver bij Neumann. Het zou wel de bedoeling zijn te trachten binnen-
kort een bestuur voor de afdeling Amsterdam daar te stellen.

De leiding van de afdeling Rotterdam is in handen van de
reeds genoemde R.A.Jacobs.

In Indonesië of op Nieuw Guinea zouden geen afdelingen van
de "Neving" bestaan. Dit, omdat^volgens Neumann, "elke Nederlandse
"Nieuw Guinea-actie in Indonesië taboe is". Wat betreft Nieuw Gui-
nea, zou daar als "contact-man" van de "Neving" optreden, Ir WÏÏHL-
BURG.

Naar Neumann beweert zou hij regelmatig - hij noemde iedere
week - contact onderhouden met Ir WEHLBURG, die door Neumann een
Nieuw Guinea-kenner bij uitnemendheid wordt genoemd.

Ook werd de naam genoemd van de Assistent Resident bij het
Binnenlands Bestuur, GROENEVMiD. Aan deze n.l. zou de te Amsterdam
en te Rotterdam in het leven geroepen "centrale-commissies" voor
het inzamelen van lectuur, leermiddelen en ontspanningsartikelen,
de door deze commissies ingezamelde artikelen worden gezonden, die
dan voor de verdere distributie van deze goederen zou zorgdragen.
Volgens Neumann zouden reeds enige zendingen aan de A.R. GROENE-
VELD zijn verzonden.

In Amsterdam is Mevr.G.P.J.WOLFF-KRESZHER belast met het in-
zamelen van e.e.a.

Het doel van de "Neving" zou volgens Neumann zijn:

- 3 -



- 5 -

a. het werven van leden, die "de belangen, van de Nederlanders in
Nieuw Guinea" voorstaan;

b. bemiddeling te verlenen aan kapitaal-krachtige emigranten in
spe, d.w.z, voor deze het contact te bewerkstelligen met de
daarvoor aangewezen regerings-instanties in Den Haag;

c. gelden inzamelen - bijeenbrengen - voor verschillende projec-
ten.

Betreffende het "Regerings-contact" wordt in het "Neving-
Nieuws" het volgende medegedeeld:
"HET REGERINGSCONTACT wordt op de aangenaamste wijze onderhouden
"door de heren ter P.A.Blaauw, Ir Schijfsma en Prof.Dr J.Prins,
"afzonderlijk voor speciale aangelegenheden, dan wel als college.
"Wie vragen heeft kan die aan ons Centraalbureau opgeven. (De lei-
"ding van dit Centraalbureau is in handen van Neumann). Komen zij
"voor behandeling op Regeringsniveau in aanmerking, dan komen zij
"in het Regeringscontact. Dus g e e n correspondentie met de ge-
doemde Leden van het Hoofdbestuur apart J".

Omtrent "ANDERE BELANGRIJKE CONTACTEN" wordt in het "Neving-
Nieuws" gezegdt
"ANDERE BELANGRIJKE CONTACTEN zijn gelegd met diverse verenigingen,
"waarvan, wij wal in dfe eerste plaats noemen het N.J.V. +). dat
"reeds met de "Neving" tezamen is opgetreden. Prettig contact is
"ook verkregen met het Comité Steun Minderheden, het I.E.V. (Den
"Haag) e.a, organisaties, welke tezamen met ons op 18 April van
"gedachten hebben gewisseld over de ellendige toestand waarin de
"Nederlanders in Indonesië zijn komen te verkeren. Het H.B. heeft
"terzake een inniger samenwerking zijn standpunt nog niet bepaald.
"De bijeenkomst werd bijgewoond door de volgende llNevins"-verte-
"genwoordigers: H.B.-voorzitter Hohmann, H.B.-leden Mr Blaauw en
"Neumann en Hr.Jacobs, voorzitter van de afdeling Rotterdam",

Betreffende de vraag of de "Neving" zich al of niet op poli-
tiek terrein zal hebben te begeven, wordt, afgaande op de initia-
len rlNh"f waarmede deze mededelingen zijn getekend, kennelijk door
Neumann gezegd:

- F N U I K E N D O P O N T H O U D —
STATUS NEDERLANDS NIÏÏÏLV GUINEA MOET SNEL VASTGESTELD.
"Zoals algemeen bekend, is de Nationale Vereniging voor Nederland-
"se Volksplanting in Nieuw Guinea - de "Neving" - niet in de eer-
"ste plaats een organisatie welke zich politiek oriënteert. Hier-
"door is de mening ontstaan, dat de "Neving" zich niet op politiek
"terrein kan begeven? welke moing in haar algemeenheid onjuist is,
"omdat de "Neving" nimmer heeft gesteld een a-politieke vereniging
"te zijn,
"Niet ontgaan is, dat bij de stevige pogingen het voor Nederland
"zo urgente Nieuw Guinea- vraag stuk op te lossen, de staatkundige
"zijde van dat vraagstuk ernstige aandacht behoeft. En daarvoor
"treedt de "Neving" nu ook in het geweer.
"OMDAT VAN EEN SNELLE BESLISSING TERZAKE DE STATUS VAN DIT OVER-
"ZEESE RIJKSDEEL VRIJ/ffiL ALLES AFHANGT.
"En, onidat in brede kring twijfel begint te ontstaan aan de bedoe-
"lingen van hen, die in de eerste plaats het wel en wee van dit
"land in hun handen hebben, de Nederlandse regering , die in dit
"ene geval van een doortastendheid blijk geeft, welke de gewone
"man heel en al NIET kan^begrijpen, gezien tegen de achtergrond
"van hetgeen in Indonesië gebeurt, ook al is hij zoetjesaan gewend
"geraakt aan het spel van. loven en bieden, van trachten-te-reddenr
"wat-er-te-redderi-is door het steeds maar geven van concessies of
"het doen van schijnbewegingen, welke ten doel hebben de tegen-

+) Nationaal Jongeren Verbond



_ 4 -

"partij vooral ervan te doordringen, dat wij geen kwade trouw in
"de zin hebben, bij onszelf niet, maar ook niet (zien) in die
"tegenpartij. De glimlach van wellevendheid, van goede zin, moet
"in elk geval bewaard blijven ...... l
"En in dat gehele spel van wellevend knikken en buigen gaat de
"tijd verder en laten wij ons alle kansen op een snelle rehabili-
"tatie van ons aanzien in de wereld ontnemen. Want hier gaat het
"inderdaad om ............
"Tij d w i n n e n is het devies van de tegenpartij. Een snelle
"al is het _ dan ook een gedeeltelijke oplossing van onze sociale
"en economische, ja sociaal-economische moeilijkheden moet in elk
"geval worden voorkomen. .Vat de meesten nog niet zien: Nederland
"is op dit ogenblik minder een groeiende factor ten -goede in het
"spel van deze koude oorlog als wel een. ...... .«springplank, een
"bruggehoofd voor de tegenstander, die via Indonesië ons belet om
"na een notabene gewonnen oorlog, weer op adem te komen. Nederland
"is de zwakke stee in de afweer tegen het communisme, niettegen-
staande een schijnbaar groeiende welvaart, en de reagens in dit
"geval is Indonesië, waar de Nederlandse problemen nog opgehoopt
"liggen en niet tot oplossing kunnen komen, zolang men zich hier
"in Nederland blind staart op een waan. Men heeft met Indonesië
"niet te maken met gelijkgestemde leiders. Tussen Nederland en
"een welvarend Indonesia, ook Nederlands belang, staan figuren,
"wier goodwill in alle opzichten betwijfeld mag worden.
"Wij hadden dezer dagen een onderhoud met een Nederlandse commu-
"nist, die naar aanleiding van de communistische verliezen tijdens
"de jongste verkiezingen van ons te slikken kreeg* dat er meer
"nodig was dan Russisch geld en platgrove propaganda - gecamou-
"fleerd - om het communisme in Nederland leven in te blazen. Deze
Hman, intellectueel tot en met. legde ons uit, hoe er sprake was
"van een schijnbaar verlies. Hij kwam tot de stelling, dat het nu
"nog een klein kunstje was om de oude S.D.A.P., grotendeels nu
"P. v. d, A., in het communistisch bootje te krijgen en daarmede het
"gehele Nederlandse politieke leven te domineren.
"Nu reeds, zo vervolgde hij, speelt de P. v. d. A. ons in de kaart
"zoals zij vooral belet, dat het vraagstuk Nieuw Guinea spoedig
"wordt opgelost. Hij legde de hele situatie uit, zoals die het
"gevolg is van de Russische omcirkelingspolitiek tegenover de
"Verenigde Staten en daarbij speelde ook Nieuw Guinea (wat ons ten
"volle bekend is) een belangrijke rol. Dat Nieuw Guinea nu, daar
"krijgt Rusland voet in, of door Indonesia, of door de V.N. ......
"In elk gevaljcornen jullie, gezien de snelheid waarmede onze ideo-
"logie in Azië terrein wint, veel te laat".

De hierbedoelde "Nederlandse communist" zou volgens een me-
dedeling van Neuiaann de bekende Prof .W.F.Wertheim zijn.

Na vervolgens het e. e. a. gezegd te hebben over "ANGST" en
te hebben opgemerkt, dat "ANG3T" nooit een goede raadgever is ge-
weest, wordt met als ondertitel; "Politiek" het volgende gezegd:

•*• e J*- ffloöt er dus drang op de regering worden uitge--.. ,
"ëfend. En waar het streven van onze organisatie, geheel op Nieuw
"Guinea gericht is en vooral gebaseerd op de handhaving der status
"quo: Nederland Nieuw Guinea. mag van ons worden verwacht, dat
"wij de kracht~der organisatie inzetten tezamen met de krachten,
"welke momenteel in het geweer komen.
"Elders in dit "Nieuws" hebben wij reeds gemeld, dat er een con-
"tact groeiende is tussen verschillende organisaties, welke hun
"belangstelling gericht houden op de gang van zaken in Indonesia.
"Hetgeen in dit nieuw onafhankelijk land gebeurt, moet nu eenmaal
"ook gezien worden als van groot belang voor Nieuw Guinea en zo
"zou, wanneer ons H.B, na ernstig beraad daartoe besluit de "Ne-
"ving" zich eveneens in dat contact scharen aan de zijde van dege-
"nen, die met klem aandringen op een spoedige oplossing van het
"nieuwe Nederlandse Indonesische vraagstuk.
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"Eerlijkheidshalve moeten wij stellen, dat de "Neving" dan de
"enige organisatie zal zijn, betrokken bij de ontwikkeling van
"Nieuw Guinea, die zich in dit gezelschap schaart. De uitnodigin-
gen aan het adres van de G. N. A. c. s. werden blijkbaar door deze
"Nieuw Guinea vereniging terzijde gelegd.
"Hoe dan ook, het "Neving"-H.B. beraadt zich over deze mogelijk-
"heden op ernstige wijze en onze leden zullen binnenkort over de
"ontwikkeling van dit contact nader worden ingelicht.
"Met verwijzing naar hetgeen wij elders schreven over de invloed
"van de gang van zaken in Indonesië op de plannen t. a. v. Nieuw
"Guinea besluiten wij deze mededeling over mogelijke activiteit
"van de "Neving" op politiek terrein met de vermelding van de on-
"gerustheid ook in Nederlandse parlementaire kringen omtrent het
"lot van N.G. . De V. V. D. is het in dit geval geweest, die met
"klem bij de regering heeft aangedrongen op opening van zaken.
"Inschakeling van het Nederlandse parlement wanneer straks over
"N.G. wordt beslist is het minste wat er verlangd kan worden. En
"het is ongetwijfeld een verdienste van de V. V. D., dat in haar
"kringen wordt gevoeld hoe de kans, straks door onze regering
"weer voor een fait accompli te worden gesteld, niet denkbeeldig
"is.
"Echter, wanneer uit dit alles wordt geconcludeerd, dat de "Ne-
"ving" ongerust moet zijn over de toekomst van Nieuw Guinea. dan
"moet hier worden verzekerd, dat dié ongerustheid misplaatst is.
"Men kan op het door ons niet bewonderde diplomatiek terrein heel
"wat kromme dingen wrochten, maar men kan daarmede niet voort
"blijven gaan in een geval, waar de natuurlijke loop der dingen
"zo duidelijk zichtbaar is als in het geval van Nederlands Nieuw
"Guinea. Voor ons blijft het echter zaak te waken
"tegen uitstel van de bepaling van de status van dit Nederlandse
"overzeese rijksdeel. Nu, in dit jaar moet de oplossing komen:
" N e d e r l a n d s Nieuw Guinea blijve NEDERLANDS".

Naast meerdere andere beschouwingen en mededelingen omtrent
Nieuw Guinea in het "Neving-Nieuws", wordt nog ondeir de opschrif-
ten " V R I J H E I D ...... " en "EN DE LEVENDE ?" gezegd:
" V R I J H E I D . . . . . .
"Nederland heeft zijn vijfde vrijheidsdag gevierd. Overal in het
"land heeft men gedacht aan het geluk, dat de vrijheid geeft. Met
"grote allure. Rouw om de doden, die alles gaven voor de vrijheid
"van wie hen overleefden, Om de levende, omdat het leven in die
"vrijheid goed is.
"Elders in de wereld worstelen millioenen om hun vrijheid. In die
"worsteling hebben zij eens hun beroep gesteld op Nederland.
"En die millioenen zijn geslonken tot honderden duizenden
"En die herhalen, juist rondom de viering van onze vrijheid in
"onverwoestbaar vertrouwen, wedörom hun beroep
"Dan wordt het stil in Nederland. Dan hoort men niet en ziet men
"liever ook niet. Dan is men moe van het dansen rond de eigen
"vrijheidsboom
"Een millioen Papoea's hebben nu nog hun ogen geheven naar Neder-
"land, van ons verwachtend........de vrijheid. De Vrijheid die•
"ons zo dierbaar is........
"Zou ook dit beroep vruchteloos zijn.......

"EN DE LEVENDE ?
"£$"' April Van dTt jaar werd de Indische Urn bijgezet in het voor-
"lopig nationaal monument op de Dam. Aancfe eer der doden is na
"lang beraad, dat niet steeds aanleiding gaf tot prettige discus-
"sie, voldaan. Nederland heeft daarmede erkend, dat die doden zijn
"gevallen voor een Nederlandse zaak, al vielen zij in dat Neder-
land, dat niet meer Nederland is
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"En de levende ?
"Nu de levende, die geplaagd worden, Omdat in diezelfde chaos,
"waar degenen vielen aan wier eer nu is voldaan, zij niet het le-
"ven, maar hun geboorteacte verloren. Deze Nederlanders zijn nu,
"aldus heeft het Hoge Commissariaat in Indonesië gedecreteerd,
"geen Nederlanders meer.......
"De doden zijn opgenomen in het Nederlandse ereboek der helden,
"symbolisch
"En de levende ? Hun namen worden uit dat boek g e s c h r a p t j "

Onder opschrift: S T E L DE D A A D j is de volgende
oproep geplaatst.
"Johan Ariks, de voorman uit Nieuw Guinea zal met zijn secretaris
"ongeveer eind Juni in Nederland zijn voor de a.s. Unie-conferen-
"tie in September.
"Voor hem en zijn gezelschap is nodig:
"Ie. huisvesting (liefst Den Haag);
"2e. financiële bijdrage voor verblijfskosten.
"Uw Bestuur rekent op U. Geef een sein aan N e w t o n s t r a a t
"40.
" A m s t e r d a m - Oost.

19-6-1950.



P E R S O N A L I A

1. Gustaaf Frans Jose-ph Marie HOHMAKN, geboren te ' s-Hertogenbosch
28 JuTi 1873, textielkoopman, gehuwd met Cornelia KBPPLgg, geboren
te Bussum 28 November 1896, wonende te Amsterdam. Geleenstraat
33 II.
Bij vonnis van de Procureur Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof
te Amsterdam, No. W,L. U.A. 501 - doas 56939 - dd. 15 September
194-9» terzake overtreding van art.26 B.B.S. - verraad aan de vij-
and — werd hij buiten vervolging gesteld, met ontzetting uit de
bekende rechten, voor de tijd van 10 jaren.

2. Wilhelmus Josephua Maria VBRGNSS, geboren te Leeuwarden 16 Juli
ï'896, advocaat en procureur, gehuwd raat Anthonie Catharina STEVENS,
geboren te Crefeld (Dld.) 6 Mei 1897» wonende te Amsterdam, Mer-
wedepleln 15 II. .
Kwam voor als candidaat op de lijst van de WELTJSR-rgr'oep bij de
verkiezing voor de 2e Kamer der Staten Generaal in 194-8.

3. August Lodewijk ORTH, geboren te Bandoeng 13 Januari 1918, Commis-
saris van Politie 2e klasse, gehuwd met Marie Antoingtte LANS, ge-
boren te Medan. 2 September 1917, wonende té Amsterdam, Amstel
126 bv.
Orth vd. vestigde zich komende van Bandoeng op 2-7-194-9 te Amster-
dam.

4-, A.H.HUYSKES, Bij de bevolking te Amsterdam is ingeschreven;
Antonius Herman IIÜY3KESt geboren te Den Haag 10 October 1917, kan-
toorbediende, wonende te Amsterdam, Jan van Eyckstraat 6 bv. Deze
vestigde zich komende van Assen op 7-5-1948 te Amsterdam op het
evengenoemde adres.
Op het adres R.Vinkeleskade 66 ha. - zie "Neving-Nieuws" - is vol-
gens het Bevolkingsregister geen A.H.HUYSKES ingeschreven.

5. Cathar̂ a Francisca. Jeannette V/OLFF geboren KRESZNER, geboren te
Amsterdam 2? Juli 18931 gehuwd met Jonas Simon WQLFJ?, geboren te
Semarang 12-6-1885, wonende te Amsterdam, 2e Schinkelstraat 2 II.
Deze vestigde zich komende van Franeker op 31-12-194-7 te Amster-
dam.

6. Anton August WOLTERBEEK. geboren te Kralingen, 22 Maart 1385, kan-
toorbediende, gehuwd mei; Paula Naura van LOON, geboren te Salati-
ga 24- Augustus 1886, wonende te Amsterdam, Wagenaarstraat 23 I.
Deze vestigde zich komende van de Bilt, op 2-2-194-8 te Amsterdam.

7. Carel pésiré1 NflUMANN. geboren te Malang, 4- September 1899, gehuwd
met Frie da He dwi s Olga ZBGHA, geboren te DjokJakarta 13 Februari
19ol, wonende te Amsterdam, Newtonstraat 4O bv.
De familie Neumann bestaande uit man, vrouw en vier kinderen, ves-
tigde zich komende vanuit Utrecht op 8-5-1945 te Amsterdam. Hij
beweert student te zijn aan de Gemeente Universiteit voor de 7de
Faculteit, voor zijn doctoraal in de sociologie. Bij navraag aan
deze Universiteit bleek echter, dat hij niet als student staat
ingeschreven*
Van zichzelf vertelt hij, dat hij met zijn gezin ongeveer 3 jaar
geleden in Nederland is gekomen.
In Indonesië zou hij als journalist verbonden zijn geweest aan
het te Semarang verschijnende dagblad, het "Algemeen Handelsblad".
Ook was hij zgn. klein-landbouwer te Tjoeroep bij Bandoeng. Voor
het uitbreken van de oorlog met Japan zou hij in Australië zijn
geweest en daar zijn geld in veiligheid hebben gesteld.. Beweert
uit persoonlijk contact te kennen, Soekarno, Welter, Oud, Loge-
man, Van Mook, e.a.,
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8. Renso Edzo KAMPS, geboren te Schiemda, 10 November 1893, leraar
Wiskunde, gehuwd met Pauline Petronella MANGINDAAN, geboren te
Menado 19 Mei 1894, wonende te 'Amsterdam,Deurlostraat 21 hs.

9. Ir J.H.SGIIIJgSMA. wonende te Den Haag, Boreelstraat 29.
Van hem is beleend, dat hij gedurende jaren de stuwende kracht is
geweest voor kolonisatie. Zonder zich daarbij direct op politiek
terrein te begeven, werden door hem meerdere spreekbeurten ver-
vuld op openbare en besloten vergaderingen, waar de kolonisatie-
gedachten met betrekking tot Nieuw Guinea werden gepropageerd.

10. Mr P.A.BLMUW. Groot Hertoginnelaan 41, Den Haag.
Van hem is bekend, dat hij een der leiders (bestuurders) was van
het I.fi.V, (Indo-Europees Verbond) in Ned.Indië en voor dit Ver-
bond raet e.a* zitting had in de Volksraad.

11. R.A.JACOBS, ex Inspecteur van Politie der Alg. Politie in Ned.
ïndie, voorzitter van de afdeling Rotterdam der "Neving", wonende
te Rotterdam, Hooidrift 53b.

12. GROEHEVELD» Assistent-Resident in Nieuw Guinea.


