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Het Chinesche Clubgebouw aan de Binnenkant 
39 heeft een ni euw bestuur gekregen . Dit bestuur heeft enige 
bezwaren dat in dit gebouw door de P. I . bijeenkomsten wor
den gehouden. 
Dit werd niet ronduit gezegd, doch zij zeggen dat het ge
bouw enige restauratie behoeft en zodoende voorlopig niet 
kan worden afgestaan voor bijeenkomsten. 
(Zie bijgaand aanzegging van het P. I . bestuur dat de bijeen-

? kom~t van 3 Juni niet kan doorgaan) . 



UITTREKSEL 

Uit PD 15393 Naam: CHANG YUNG. 

Voor: OD 658 Naam: CHINESE VEREN! GINGEN h. t .1. 

Ag.nr: 116544 Afz. CAW II. datum: 22-8-51 • 

Aard van bet stuk: Betreft: Chinese Restaurants in Amsterdam. 

--~---------------------------
"De belangen van de echte Chinezen worden thans behartigd door de Chineo.e club 
aan de Binnen Bantammerstraat, waarvan ik lid ben en door welke club ten be
hoeve van de aangesloten leden verzoekschriften worden ingediend op handelsge
bied en belastingzaken aan de autoriteiten in dit land." 

Op de vraag of deze club de nationale partij of de partij van de Chinese 
Volksrepublielt is toegedaan zdgt hij :"De club is oorspronkelijk opgericht door 
de "Kuo Min Tang", doch deze partij bestaat niet meer. In feite wordt er onder 
de Chinezen h.t.l. niet aan politiek gedaan en bestaat er geen uitgesproken na
tionale of communistische partij. Natuurlijk zullen er onder hen wel zijn, die 
zich persoonlijk meer tot Mao Tse Tung dan tot Chang Kay Shek voelen aangetrok
ken, maar van afzonderlijke partijen heb ik nog nooit gehoord." 

--------------------------------

• 

Uitgetr. door: LJ. Op aanwijzing van: C.8R. 

Datum: 2 6-9-51 • 
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V rbi 1nG: o . l 
noss . l3/349 
nder r : c· in •~;~e ~-·em .. ~ne 11 1A !JJO I A 

Datum ontv ng t bericht: 22 . ei 19~1 
B trou\baar1e1d b richtgever: betrou baar 
~arderinb beric' t: b ~rou baar 
'evt~ns ber1c' t , ezon.don aan:---
.ede~er~ hde instantitis:---
OndernoMon acviu:---

2_~ ei 1 , .... . 

Hi ..... ·bij • .• ord ... het volgmde m1degedceld: 

• - Van E:en goed e:tnfor E:l l'd pe soun werd vernomen, dat 
Chin ... se v _' tH1 .. q~~ng, t_enaa d: "Hwa .v·o Liha Hw~" (dezer
~ijds rapper~ van 21 e1 1947 Doss . l3/349) te ' s-Graven
haee, nog we~ hestaat, doch da ... e~· nio s meer van Ul'"G 

') 
x, 

Kr + 
/ >( 

aat sedert de ophe __ ing van de Chinese ffibassaao te 
's- ravenhage en het Consulaat- Generaal te Amsterdam . 

et bes utl..Ur, da't zich.:: el! aJ..s zodanig l:vef't opge\,Ol'-
pen , bestaa1; LÜt: 

Voorzitter: CFT"~UNG, Yvak Shu, (gu&evens be:{end); jJ J.>- 6 
Secretaris : B'Ul' , Chen, 11 11 

Penningmeest9r : _.AN, Tchao, 11 11 

x. f ~1 2e :Secretaris . KOO , La Tsai al , YANG, Chun P. . t~ . (gegevens . 
bekend) . 

IJaatstgenoemde is in vor~na:mBehaald schrijven niet 

'û/ " .o ·md . (einde) 



RAPPORT VAN CAW/I. 

Betr.: Chinese studenten en 
verenigingen in Nederland 

11 ~r.ry: 
s _ 'fdi-P// 

4~2 3 Afll 1951 ~ 

ACD' t o &q~ 

Van een relatie werd het navolgende vernomen over de 
Chinese studenten en verenigingen in Nederland . 

De landelijke vereniging "Chung Hwa Hui", welke te besch 
wen is als de moedervereniging voor de Chinezen in Nederland, is 
gevestigd te Delft. Afdelingen zijn gevestigd te Leiden onder de 
naam "Piën Lun Hioe", te Rotterdam onder de naam "Irwan Tjung" 
en te Delft onder de naam "Tjin Hui 11 en v66r 1938 te Amsterdam 
onder de naam "Chung San H1J.i" . N"a de oorlog h.t.l. heeft deze 
laatste afdeling zich geheel van de moedervereniging afgeschei
den en is een zelfstandige vereniging geworden. 

Te Leiden zijn ongeveer 150 Chinese studenten, waarvan 
circa 120 lid zijn van de "Piën Lun Hioe", te Rotterdam circa 
30 studenten, die bijna allen lid zijn van de "Kwan Tjung", te 
Delft plm. 100 studenten waarvan minstens 75 lid zijn van de 
"Tjin Hui ". Te Utrecht zijn plm. 10 Chinese studenten en te Gro
ningen waarschijnlijk 4, die, voor zover bekend niet zijn aange
sloten bij de "Chung Hwa Hui" of een der afdelingen. Te Amster
dam zijn circa 150 Chinese studenten, die allen zijn aangesloten 
bij de vereniging "Chung San Hui". Voor zover bekend zijn geen 
Chinese studenten van andere plaatsen bij de "Chung San Hui " 
aangesloten . Te Enschede zijn circa 90 Chinese studenten welke 
met de Indonesische studenten zijn aangesloten bij de "Rupi". 

~fx 
w xf!' l..(f "., 

Voorzitter van de "Piën Lun Hioe" te Leiden is momenteel 
ONG GWAN ENG , 3de jaars student in de geologie; secretaris is 
n;ej . H.DJIE , 3de jaars Ind.Recht; penningmeester LI~ DHIAM KIE, 
4de jaars Pharmaceutica en Commissarissen KHO KING HIEN en.SIE _, 

• 

!PEK GIOK, 4de jaars in de medicijnen. 
Een van de eerste voorzitters van de "Chung San Hui" nà 

de afscheiding van de "Chung Hwa Hui" was KJ/A RONG GIOK, zoon 
van de in Indonesië als communist bekend staande Dr KWA , welke 
laatste is overleden. KWA RONG GIOK was in die tijd 4de jaars 
student in de medicijnen, doch heeft zijn studie hier te lande 
afgebroken en is omstreeks 1950 naar Indonesië teruggegaan. Vol
·gens berichten zou hij thans zijn studie aan de Geneesk. Hoge
school aldaar vervolgen en woont hij Baljuweg 37 te Djakarta. 
Kwa Rong Giok werd in 1948 als voorzitter opgevolgd door T~AN 
TJONG TIK en deze weer door de tegenwoordige voorzitter KHOUVI 
KHE TJONG , die geboren is te Wonosobo , waar zijn vader tabaks
handelaar is. 

KHOUW KHE TJONG is een stille figuur en woont Keizersgrach 
650 te Amsterdam. De afdeling "Piën Lun Hioe" houdt 2 à 3 maal 
's jaars een gezellige bijeenkomst, welke uitgaat van de "S.S.R.'; 
een Nederl . Studenten vereniging en waarbij alle studenten in 
Nederland, ook de leden van de "Rupi" worden uitgenodigd bijeen 
te komen in het Zendingahuis te Oegstgeest voor onderlinge ken
nismaking en waarbij verschillende spelen als ping- pong, schaak
en bridge- wedstrijden worden georganiseerd . Lesi ngen worden niet 
gehouden , ook wordt niet over poli tieke onderwerpen gesproken . 

Na de bestuursoverdracht in Indonesië hebben de statuten 
van de "Piën Lun Hioe " een wijziging ondergaan. Konden vroeger 
slechts uitsluitend Chinese studenten lid van de vereniging zijn, 
thans is de mogelijkheid geopend , dat ook studenten van andere 

- 2 -
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nationaliteit lid mogen worden , mits zij zich voor het doel der 
vereniging interesseren. Deze regeling is o.m . getroffen om te 
voorkomen, dat de afdeling door een andere vereniging zoals de 
"Chung San Hui" of de "Rupi" wordt opgeslokt . .1.het dat tot heden 
te Leiden is gebleken, dat daarvoor pogingen worden gedaan, doch 
de moedervereniging 11 Chung Hwa Hui" acht zulks niet onmogelijk 
en zal zich zeker hiertegen verzetten . 

Verzoeke agender~en terug aan CAW/I . 

CAW/I , 23-4-1~. 



MINISTERIE VAU 
BINNENLftj[DSE ZJ~N 

Uo.: C. 96~70 
Bijl.z Gene 
c.xr. TA. 3. 

Betr. : Vereniging van 
Chinese zeelieden 

Copie vo~rr~0.94931 

's-Gravennage, 1 Feoruar1 1951 

4) 
L~ 
~ 

Met verwijzing naar het rapport van Uw Inlichtingendienst 
van 14 October 1950, no.S0/1947 18, moge ik U mededelen, dat 
van enige activiteit van een vereniging van Chinese zeelieden 
gevestigd aan de Binnen Bantammerstraat no.l8 of 19 te Amster
dam tot dueverra niets ie gebleken. Op no.l9 in genoemde straat 
is een kantoorboekhandel, terwijl het perceel no.l8 bewoond 
wordt door een aantal Chinezen, hoofdzakelijk zeelieden, die 
verleden jaar in Chinese restaurants en bij landgenoten geldan 
hebben ingezameld om de kosten te betalen van de begrafenis van 
een landgenoot. 

Aan de Heèr 
Hoofdcommissaris van Politie, 
te 
's-G R A V E N H A G E. 

HET HOOFD VAN DE DIENST ( 
Namens deze, 

;? 

- Jhr L!r l7. J. Th. Serrari s 



~o . 664 P - ' 49 . 
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Uw schrijven No . 94931.' 
• VE1n 31 October 1950. D i e n s 

Onderwerp :Verenising van 
Chinese Zeelieden. t_..---löP~l 

• 

1 '". ·j, 
··;;7-
) Vt\ 1 : , 

~ r-
\. ,· '\ . 
(. .. .. . _........ 

In entwoord op het bovenoaneehal: ld schrijven , alsmede ten 
vervolge op het dezerz zijds schrijven No . 3638 -'49 van 25 
October 1949 - Uw schrijven No . 67640 van 19x.Augustus 1949-
zij medegedeeld dat tot dusver ger n activiteit naür buiten 
van e'=!n te .Amst~rdam gevestigde vereniging van Chinese Zee-

~ lieden , kon vmrden WEH rgenomen , welke zeelieden vereniging 
gevestigd zou z i jn in perce<el 18 of 19 twn de Binnen Ban
tammerstraat te .1\msterdam. 

. Naar is gebleken , is in het bene~huis van perceel 1 9 
( p (4l[ID. de Binnen Ban tammerstraElt de Run toerboekhandel geves
'- \ .A:;igd van J öhann es :Cambêr'tus van HTh.3T, geboren te Amsterdam 

~XiEX~XRX 30 September 1885, boekhendel~ir , wonende te Am
sterdam, Oude \faal 6 II. Het verdere gedeelte van dit per
ceel - n . l . de r, II~ en I ll(.verdieping - wordt bewoond door 
respectievelijk 2 , 1 en 1 Nederlandse gezinnen. 
Per~-p~__lS a· n de Binnen Ban tammerstrot t te J\msterdam, wordt 

bé'Woond door de na "'te noemen personen - Cl:rinezen-: 
~fta .,......TJONG__;Ifong , geboren te Kwantung , l4 Me i 1891, zeeman , · 

(hoofdbewoner) ~ 

0 {~ 
,., bv.AH.,.;Mong, geboren te KH&n t'ln.; , 3 September 1889 , {inwonende 

c ."NG .Han )Jhing, geboren te Kwan tung , 1 5 November 1887, zeeman 
1 (inwonende) 

~ 
d.,......LEW....Kam, geboren te Canton , 4 Januari 1895, zeE@an( inwo-

nende. ) --
e .,....HU Hwa , geboren te Kwan tung , 23 December 1899 , ( inwonende ) 

'1. t . LOU Yao , geboren te Kn~mtung , 9 December 1893, stoker (in-
wonende) . -

I g . KAN Ying , geboren te Kwon tung , 12 Februari 1886, zeeman , 
..,.. • (inwonende ) -:::= 

l hyKAN..,..Kwan,...J:Iwa , geboren te Kwantung , 26 October 190l{inwonende 

Naar werd vernomen , moet het uitgesloten worden geacht , dat 
/in dit perceel e E.n vereniging v-.n Chinese zeelieden zou zijn 

(" gevestigd. 
1
.!el - aldus werd vernomen - zou in dit p:erceel op ongere-

gë!àe tijden aE,n landgenoten - Chinezen - gelegenheid v•orden 

1
gegeven om te spelen - gokken - en opium te schuiven , zodat 
het wel voorkomt , dat in dit perceel vrij veel Chinezen sp
menkomen en het de schijn zou hebben , dat daer bijzondere 
samenkomsten en/of vergaderingen worden gehouden . 

Voorts werd vernomen , dat enige weken geleden door Chinezen 
wonende in perceel 1a ern de Binnen B.entalQrlerstrat: t:tE te 
.Amsterdam in de Chinese restaurants en bij andere alda< r 

n~e landfnotelà- Chinezen - gelden werden ingezameld ~ m-el3ame--e • 
oen m ezame e gelden zouden - aldus v1erd vernomen -

njet bestemd zijn geweest voor de bekende CHEN Shiman , ge-
'-boren te Shanghai , 25 November 1901 - 1911 -, of voor steum 

- 2 -
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van 10 November 1950. 
pienstgeheim. 

_..)Hin de Chinese Volksrepubliek , doch om de kosten te betalen 
~v~n de begrafenis van een overleden landgenoot. 
~ Opgrond ven het feit , dat de onder a t/m. h . genoemde Qöine

zen , spelen en opium schuiven , welke misbruiken , na er verluidt 
door de/Chinese Volksrepubliek op krachtige wijze worden be
streden en bij de wet zouden zijn verboden en door CID!N Shimen 

I regering 
van de 

• 

in het destijds door hem uitgegeven in de Chinese taal gestel
de periodiek , tegen het gebruik vpn opium en het spelen , her
h~aldelijk stelling werd genomen en veroordeeld , wat bij deze 
hiergenoemde personen - Chinezen - wel voldoende bekend mag 
worden verondersteld , kan worden o~mgenomen , dat deze personen 
wel de laatste zullen zijn , die gelden zouden inzamelen - collee 
teren - bestemd voor CHEN Shimon of voor steun aan de Chinese 
Volksrepubliek. 

Voor zover bekend , werden de lalJtste tijd door ter placltse 
verblijvende Chineze~geen andere- dan de evengenoemde - geldin
zamelingen gehouden . -

Zoals reeds herhaaldelijk werd medegedeeld , is in perceel_l7 
acn de Binnen Ban tammerstrac1t te Amsterdam , het olub- loka· 1 ge-

",_,- vestigd va13: d_5l x«xiiiistemBDPC Chinese belan_gen verenl6iÏÎg_: "H''IA-
k" ;?f~I.J\0 "LIEM HE HWEI";' .Hndere Uhmese verenigingen ziJn voor zo-o /\"' ver tot ausver lS kunnen blijken , niet in de Binnen Ban taimller-
~ strt1éJ t te .~.msterdam gevestigd. 

~ T. a . v. de activiteit van de "IDTA CHIAO LIEM HE If'EI" , zij 
hog medegedeeld , dat naer werd vernomen , de la~tste tijd van 
enige activiteit geen sprake is. 

• 

Hoevrel algemeen ·wèrd verwacht , dat na de restauratie van het 

(1lubloka(l de belangstelling der leden voor de vereniging zou 
oenemen en meer actief zou worden deelgenomen atn het vereni
ings- leven , is deze verwachting niet verwezenlijkt en wordt 
o~r . de leden ni~t de minste belangstelling getoond voor de 

enlgJ.D.g. 

De aandocht blijft zoals steeds op deze aAngelegenheid geves
tigd en zodra hieromtrent iets naders mocht blijken zal daar-
van bericht worden gezonden . Einde. ' 

o. 3 . 
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Copie voor. 00.94931. 

MINIS~ERI.E VAN 
BINllENLANDSE ZAKEN 

's-Gravenhage 11 31 October 1950 

No.: c. 94931 
Bijl,. z Gene DIENSTGt!ffBIM 
c.xr . TA.4. 

Betr. & Vereniging van 
Chinese zeelieden 

Volgons uit betrouwbare en 30ed gemtorme-erde bron 
ontvangen inlichtingen zouden door een veren±gi~ van 
Chinese zeelieden, gevestigd aan de Binnen Bantammerstraat 
no.l8 of 19 te Uwent, kortgeleden bij Chinese restaurants 
~n kleine Chinezen gelden zijn inge~ameld. waarvan het 
niet uitgesloten wordt geacht, dat zij bestemd zijn voor 
OHEN Sh:i: Man, dan wel voor steun aan de Chinese Volksreyu-
61iek. 

Ik teken hierbij aan. dat omtrent activiteit van een 
vereniging van Chinese zeelieden hier te lande dzz. seen 
gegevens -,roorha.uden zijn. In het rapport van Uw Inlichtin
gendienst 'Van 25 Octobor 1949 is sprake van een vereniging 
von Chinese zeelieden te Amsterdam (Hai Yuan Ko Hwei) P die 
echter de laatste jaren weinig van zich li~t horen. 

Voorts is aan de Binnen Bant~erstraat no. lz het 
clublokaal van de algemene Chinese bclan~envercnigmg nHwa 
Chiao Liem He Hwei" gevestigd. Ten behoeve van de restaura
tie van dit clublokaal zouden blijkens van Uw InliChtingen
dienst on~vangen rapporten gelden orden ingezameld. 

Aangezien het dzz .. niet duidel'-jk is relke verenigin
gen nu aan de Binnen Bantammerstraat hun domicilie hebben, 
zal ik hot zeer op prijs stellen hieromtrent inlichtin ··en 
te mogen ontvangen, zomede indien mogelijk met betrekklng 
tot hun activiteit in het algemeen en in ~et bijzonder wat 
de kwestie van de geldinzamelingen betreft • 

Aan de Heer 
Hoofdco~tssaris van Politie , 
te 
A M S T E R D A t'I. 

liET HOOFD VtJ.T DE DIENST 
Namens clczet 

J~ ~ . J.Th.Serraris 

Rappe 1: fl-t> _/ . _ , ~ 



G E H B I M 
verbinding : ~.o . 12 ~·~o 
Ag . no . ?0/194'f.lts ir-· 

14 Cctooer l9?û . 

Onderwerp : Geldinzame.ling door Chinese veren1ging van ~eel1eden 
liatum on~vangs~ bericht : 6 vetober .i9?0 

Betrouv.baarheid berichtgever: be crouwbaar 
.. aardering bericht: betrouwbaa1· 
Tevens bericht gezonden aan: --
.1\,edewer l .. eüae 1nstanties : --

Ondernomen actie: ---

.-17 OOT. t950 

ACD/ Jtfj 5 J I 

• 
lher bij 'hordt medegedeeld , da't van een be ~rouw bare- en 

gewoon9i.l i J.a:. zeer goed ge:fn:J.:ormeerde Chinees heu vo.lgenae 

werd vernomen: 
Door een vereniging vau Chinese zee.Lieden - naam van 

de veren1ging 1s dezerz1Jds niet bekend - gevesb1ga ~innen
Bantammerstraa u no • .U;j o:t 1~ tie tunsterdam, \\erden en1.5e da
gen geleden oij Chinese resGauran~s en kle1ne Chinezen gel
den ingezameld . ·.1et is niet ui ~..gesloten , da"t de ingezamelde 

\

gelden bes ~emd zijn vour Cl- 3N Hsi f1an , wone!lde liorelli-
~ s~ra~t no . l? te Amsterdam- ~ ., doch he"t is ook mogelijk dat 

de gelden z1 jn ingezameld voor st.eun aan de IJhinese Volks 

repub.l:J.e.lt . 

Volgens ui11latingen van leden van bedoelde vereniging 
"/'"· zaJ. op l l l ri 12 November a . s . in Necterlana een Chinese Con-

'f ul- Generaal van de Volksrepubüek benoemd worden. (einde) 
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Verbinding:No. \~ 
No . 6519B -'49. 
bijlage: een. 

10 JUli 1950. 

Onderwerp: CHUNG IDvA liDI. 
Datum ontvangst bericht: Juni 1950 V 
Betrouwbaarheid berichtgever:betrouwbaar. 
Waardering bericht: betrouwbaar. 

e r t r o u w e li j -k • 

Tevens bericht gezonden aan: -
Medewerkende instanties: geen. 
Ondernomen acties: geen . 

OP KAART 
ACD/ qé 
OAl ; ~,4.t!C 
PAR: @#.-

' JU 

1-lierbij wordt toegezonden één exemplaar van het in October 
).~Ef, door de in Nederland gevestigde vereniglng va~ ~ndo
Gbinezen, de:CHUNG HWA HUI -(c.H.H.), ter gelegenhe~~ van de 
Ronde Tafel ~onferentië ~eciaäl Üitgegeven z. g. n R.T.C .-num. 
mer" . 

Betreffende de evengenoemde vereniging C.H.H., zij medegedeelq 
dat deze volgens haar statuten is gevestigd te Amsterdam. 
Hierbij zij echter opgemerkt, dat het overgroot deel van de te 
Amsterdam verblijvende Indo-Chinezen, zich enige jaren geleden 
van deze als landelijke bedoelde vereniging van in Nederland 
verblijvende Indo-Chinezen, hebben afgescheiden en zich hebben 
georganiseerd in de plaatselijke te Amsterdam gevestigde ver
eniging, de : "CHUNG SAN HUI" • 

/ pogingen 

Ondanks de vele daartoe voor~l zijdans de c.H.H. ingestelde 
pogingen om de c . s .H. weer onder te brengen - te doen oploss 
in de C.H.H., hadden, door de halsstarrige houding, hierbij 
vooral door de communistische georienteerde oppositie in de 
c.s.H. aangenomen, geen dezer/tot dusver enig result~at . 

Als vertegenwoordiger der c.H.H. te Amsterdam, schijnt thans 
op te treden: 

11T]IITG Khoen Hing, geboren te Pasoeroean, 21 Januari 1926, wonen
d te AinSterdam, Nieuwe Keizersgracht 16. (voordien Nassaustrait 

7 II.) 
ze werd n.l. voor het bestuurs-jaar 1949-1950, als 2e commis 
ris in het bestuur der C.H.H. gekozen.voordien was hij lid 
n de c.s.H. en had zitting in de contact-commissie van deze 

vereniging. 

Vernomen werd, dat thans 450 tot 500 personen lid zouden zijn 
van de C.H.H. Het merendeel hiervan is woonachtig in de grote 
estudie- centra in Nederland , zoals Leiden, Delft, Rotterdam, 
den Haag en enig&Ate Amsterdan en Hageningen. 
Te Leiden, Delft en Rotterdam, zijn onder verschillende Chine
se namen, plaatselijke afzonderlijke verenigingen gevestigd, 
welke de meer plaatselijke belangen der leden behartigen, zo
als het organiseren en verzorgen van feesteliJ~e samenkomsten 
en dergelijke.Van deze te Leiden en Delft gevestigde afzonder
lijke verenigingen, werd tot heden zijhet ook slechts een ge
ringe activiteit naar buiten waargenomen, terwijl van het be
staan van deze te Rotterdam gevestigde vereniging naar buiten 
niets viel waar te nemen. 
De te Leiden gevestigde afzonderlijke vereniging voert de 

__.... 1 naam:" PIJ!N' LUN HUI". 
V8 n de te Delft en Rotterdam gevestigde afzonderlijke vereni
gingen zijn de namen niet bekend. 

Deze plaatselijke - 2 -
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. van 10 Juli 1950 . 

Vertrouwelijk . 

·4t 
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·X 
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Deze plaa tseliJKe vereDlg~ngen zijn onder - middels - een soort 
federatief verband samengebundeld in de landelijke C.H.H., door 
welke de meer algemene belangen van de Indo- Chinese groep worè 
den behartigd en voorgestaan . 

Voor zover naar buiten kon worden waar genomen , werd tot dusver 
door de C.H.H., zowel bij haar politieke crientering op China, 
Indonesiä , als Nederland, een gematigde rechts georienteerde 
politiek voorgestaan. 
Hierbij zij opgemerkt , dat, daa r het me~endeel van de in de 
C.I-I .H. georganiseerde groep van Indo-Chinezen , over het alge
meen, meer was ingesteld op de Nederlandse en voormalige Neê
Indische gemeenschap en cultuur, dan op de Indonesi sche , door 
deze groep, het Indonesisch- staatsburgerschap - warga negara -
met een bepaalde schroom werd - is - tegemoetgetreden en aan
vaard. 

In verband met de gewijzigde omstandigheden - aldus werd ver
nomen -, werd door het bestuur van de C.H.H., in een tot H.M. 
de Koningin@ gericht verzoekschrift, de goedkeuring op de sta
tuten wijziging verzocht . 

In het bestuur van de C.H.H. voor het bestuursjaar 1948 - 1949 
hadden zitting de na te noemen personen: 
Voorzitt er : OEY Liang Lee, student Handelshogeschool, wonen-

de te Rotterdam, destzeedijk 80 a . 
tvice Voorzitter:ONG Tjing Gie , geboren te Salatiga , ? November 

1922, student rDkld:l!limlgm T.H. s ., wonende te 
Delft, Voorstraat 88. 

Secretaresse: LIE Mei Kwie (Mej}, geboren te Djatinegara - d.i 
Meester cornelis- ,a Augustus 1926, wonende 
te Leiden , Vliet 44 . 

Penningmeester: KHOUW Hoey Tjoe ,wonende te Rotterdam, Mathenes
serstraa t 365b.-

le Commissaris: OEI Tjin Kie , geboren te Batavia , 9 November 
1921, wonende te Leiden , Wi tte Rozenstraat 16. 

8e Commissari s: I E Hin Wan, wonende te Delft , Cornelis Tromp
straat 17.-

Voor het bestuursjaar 1949 - 1950 hebben zitting in het bestuur 
der C .H.H.: 
Voorzitter 

;>;_ Secretaris 
X Penningmeeste~ 

QNG Tjing Gie , voordien 1948 - 1949 vi ce voorz. 
IEKeng Djin, wonende te Delft , Timor straat 23 . 
T.AN Tak Hian, wonende te Rotterdam, Beukels
weg 38b. 

z.o·. 
le Commissaris 
2e Commissaris 

LIE Mei Kwie(Mej}.zie secretaresse 1948- 1949. 
T.ENG Khoen Hing, werd reeds genoemd , wonende 
te Amsterdam, Nieuwe Keizersgracht 16. 

- Door de C . H.H . wordt onder de naam: "CHUNG ffi/A liDI TSA CHIH" 
een blad uitgegeven.Mogelijk in verband met de minder gunstige 
financiële toestand der vereniging, verschijnt dit blad,- dat 
vroeger een maandblad was - vrij onregelmatig. 
Volgens he:b hierbij gevoegde z.g. "R.T. C. - nwmner" , van de 18e 
jaargang No.2, October 1949, hadden toen in de redactie van het 
blad zitting: 
a . F.O.G. KRO , 
b. OEY Beng To , c . LIEM _ 3 _ 
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d. KHOUW Hoey Tjoe, reeds geno~d in het bestuur 1948-1949. 
De administratie van het blad werd gevoerd door: 
Mej . LIEM Poo Lien, wonende te Leiden, Rodenburgerstraat 4. 
Stukken best~d voor de redactie moesten toen worden geadres
seerd, Sabangstraat 28 te Delft . 

In het hierbij gevoegd nummer van "CHUNG ID/A HOI TSA CHIH", 
zijn, naast een redactioneel artikel, met als titel " Ten Gelei 
de", ter gelegenheid van de Ronde Tafel Conferentie, opgenomen 
bijdragen van Z. E. Sultan HAMID II, z . ~ . Moh . HATTA en Z. E. 
J. van l~ARSEVEEN. De bijdrage van Z. E. Moh. HA~TA is gesteld 
in de Indonesische taal. Al de overige bijdragen en artikelen 
in dit nummer opgenomen,zijn in de Nederlandse taal gesteld. 
Verder zijn artikelen opgenomen, met als titel: 
a • Cultuurhistorische beschouwing achter het Indonesische min

derheidsprobleem, van KWEE San Liat . 
b. Onderwijsproblemen, Gedateerd Delft ,Oct.l949.,van F.O.G. KHO . 
c. Warg~ Negara-schap en het agrarisch probleem.Gedateerd ~~age

ningen, 17-8-49 van TAN Hang Tong. 
d. Indonesië. Een gedicht van de bekende Indonesische dichter 

R.M.Noto Soeroto . 

Ten slotte zij medegedeeld, dat door de C. H.H., samen- mede
~erking vrordt verleend, bij de uitgifte van het onlangs te Am-

terdam verschenen periodiek " Gelanggang Merdeka" , - zie het 
dezerzijds schrijven No. 1088- '50 van 30 Maart 1950- waarvan 
tot op heden twee nummers zijn verschenen . 
Als vertegenwoordigers van de c.H.H. hebben in de redactie van 
dit periodiek - de G.M. - zitting: 
a. F.O.GJrHO, die in dit schrijven reeds werd geno~d en 

lb. KWEE Swan Liat, wonende te Oegstgeest , Boonstraat 1.- Einde. 

o. 3. 
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~ Dec .I.bol.' 19.c9 . 

Cndcrherp : Chind.w uandelsverenit.:ing "Ou .Iai 11 

Datum ontvangst be·ricl: t : 30 rcvembe1· 194 9 

Betrou\ibaarheid berichtgever : betrouwbaar 

,·aarderint bericht : betrom.b~ar 

• \949 

Tevens harictt ge~onden aan :--

ede•:;cl'klc!nde instanties :--

vndernomcn actle: ---

B. O .• van 11 ~ove1 b~r 1949 
I,o . ul,)~._~ • • v . B. J . 

7 

_aar aanlelding van nevensvermeld schr1jven wordt 

med0gedee1d , dat , voor~over do~er~ijds bekend is gewor

den , ~e 's- rave~~a6e reen aXdeline bestaat van de te 

.r sterdam _evestigde Chine s handelsvereniging 1 Ou. Hai 11
• 

el zouden enkele te 's- rave huee \~oonachtH'e Chinezen 

lid zijn van. c...enoemde Vereni< int; te .msterd .... . 

Ve~mo.de1ijk zijn: 

~SliG , Tsi _siaL8, Lebor,n 1::> ~ovember 1910 te 

rche-"'-1ang , ke1.lner bij h~t r•estaurant "Tchek1ar.g" aan he't 

dptl.i te ' s - ~ravenhag~ , wonencle Gel enstraat ~2 te • s - }raver.

hac;e en 
C.Iu., , Ch.Jn i s1 , eb01·en 3 Junt 1911 t(3 Hopei , koopman 

in te:xtiè1 , uondnC J •h!1.enstraat 90 t 3 1 s - Gravenhage, lid 

de "Ou ~Iai 11 te t,mste_·dam . (einde) 
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~ e r t r o u w e 1 i . j k . 1449 

0 
'/J;'-12.J 

Ten vervolge op het dezerzijds schrijvén No . 5638A -
49 van 25 October 1949 , (~1 schrijven No . ö7640 van 19 Augustus 
l949)worden hierbij toeRezonden , de juiste namen en per soBillia 
van de bestUllrsleden van de te ~\msterdam gevestigde Chines e 
belangen vereniging :"HV/.A CHI.AO LIEM HE HHEI" . ~ 

Vo-;rzitter :M/1 \ten San , geboren te Foo S~n , l7 Juli l 906 ,koppman 
in Chinese art i kelen , gehuwd met LIU ShQft Chin , gebo
ren te Fu Shans Hsien , l3 November 1914 ,wonende te 
.Amsterdam, Titiaunstraat 28 hs. 

Vice . Voorz : '1f.ANG Mang Ching, geboren te Chekiang, 8 .April 1911 , 
pensionhouder , ongehuwd lwonende te Amsterdam,Recht
booms~!eot 55 II (voor} . 

Secretaris : .:/.ANG Cheun (Chung)Lin , geboren te Chefoo , 6 October 
1917, importeur van Chinese artikelen , ongehuwd ,wo
nende te J\msterdam, Geulstraat 30 I . 

Penningmeester : SUf Shao Yuan , geboren te Chèkiang , 27 Juli 190~ 
koopman , gehuwd met , Johanna Cernelia R I E 1.: SL A G, 
geboren te Rotterdam, ? Hei 1903,wonende Van ~Olden
barneveldtstraot 13 hs. 

Commissaris ~ ~mN Chang Kam, geboren te P~o Om, (K,vangtung) 30 
September 1905 , eigena~r restaurant Hon~konp,~ehm~ 
met Maria Wilhelmina ,KO:::,TDER9 , gèboren te Aritb.em., 
12- Februari l915 ,wonende te Amsterdam, Stadhouders
kade 114 F . bv. 

Comrnis ~aris : N G Ku Chun , geboren te Kwangtung , 27 Mei 1907 ,koop
man , gehuwd met ,Maria Theodora de HAAN , geboren te 
l eeuwarden,l Augustus 1918,wonende te Amsterdam, 
Leidsestraat 61 bv. 

commissaris : TSIN Po Ching , alias KTI\l"G Mong Sing , alias Joseph 
KING, geboren te Checkieng , lO- Ootober 1908,eige
naar restaurant King Long, gehuwd met Cernelia 
Antonia Jacoba,de RIES, geboren te Amsterdam, 25 
September 1914,wonende te Amsterdam, Geldersekade 
80 hs. 

Commissaris: SIH Ta Kwai , geboren te Chekiang , 2-l~i 1906,kopp
~ man,wonende te Amsterdam,Watteaustraet 19 hs. 

Commissaris : CHEI-J Bun , geboren te. Checkiang,8 J\ugustus 19ll , àige
nafr restaurant Rok~n , gehuwd met LEE, Liesje , geboren 
te Rotterdam,l November 1930 ,wonende te Amsterdam 
KinkerstraBt 131 I. ' 

Commissaris : N G Gally Ching,geboren te Bo - On (Canton) 24 
Februari 1889 , eigenm.1r restaurant Taitong gehuv1d 
met M~ri~ Cernelia UOLTJNI , geboren te Tet~ringim 
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24 April l90l ,wonende te Amsterdam,Kerkstraat 234 
III. Einde . 

o. 3. 
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• Uw schrijven No . 57540 
van 19 Augustus 1949. 

Onderwerp:Chinese Vereniging: 
"HUA CHI.AO LUJ\IIl HORP OY11 • 

(HWJ CHIAO LIEM HE HVIEI") . 

25 October 1949. 

n Vertrouwelijk. 

,lW. 

In antwoord op het bovenai ngehaolde schrijven,zij med&-
~gedeeld ,dat voorzover is kunnen worden nagegaan,met de naam 

"HW.A CHIAO LU.AN HO.AP 0Y1' ,of "HVlA CHI.AO Lil!.'M HE HWEI:" , wordt 
aHngedaid,de te Amsterdam gevestigae,a"lgemene Chinese belangen 
vereniging,zoals bedoeld in het dezerzijds schrijven No .870b
'45,ddo 15 April 1948. 

Mede werd vernomen,dat soortgelijke verenigingen,onder 
soortgelijke namen ook zouden bestaan~te den Haag,Rotterdam, 
Utrecht en Leiden. 

Deze plaatselijke verenigingen,streven allen een zelfde 
doel na,n.l. het behartig~van de belangen van de in NederUnd 
verblijvende Overzee (emigranten) Chinezen,waaronder begrepem, 
het verlenen van morele en financiële steun,waar zulks nodig 
wordt geoordeeld . 

Hoewel deze plaatselijke verenigingen wel onderling gege
vens uitwisselen,kan hier toch ook weer niet gesproken worden 
van het bestaan van een landelijke vereniging van in Nederland 
verblijvende Chinezen.Wel heeft aanvankelijk de bedoeling vonr_ 
gezeten ,om deze pla~tselijke verenigingen samen te voegen in 
een landelijke vereniging.Het stichten van een landelijke 
vereniging,werd vooral in de jaren 1945 - 1947 in sterke ma1Je 
gestimuleerd ,door de Chinese Amb~ade te den Haag.Zo daartoe 
afnleiding bestond,werden vooral in deze jaren,vertegenvroordi
gers van deze plaatselijke verenigingen,door de Chinese ~ 
baSlade te den Haag,opgeroepen,om daar besprekingen te voeren, 
rakende de belangentvan de h.t.l. verblijvende Chinezen.Maar 
mate echter door öe prukkenèe der oo~1unistisohe troepen,de 
toestand voor de na ionale Chinese regering,de huidige var.m 
aannam en bleek,det daarmede ook de stemming ven een deel der 
hier verblijvende Chinese emigronten,pro Mao Tse Tong en anti
n~tionale regering werd,werden deze besprekingen op de Chinese 
Ambasade,in het geheel niet meer,of sleoh~ sporadisoh,gehouden 
Mede als gevolg van deze onderlinge politieke verdeeldheid ,p. er 
in Nederland verblijvende Chinezen,kon ook tot dusver de al~ 
mene landelijke Chinese belangen vereniging niet definit~· 
worden opgericht. 

1 
Nadat geruime,lk tijd geen besprekingen,op de Chinese .Amb • 

sade te den Haeg,met de vertegenwoordigers van deze plaatse]~ 
ke verenigingen waren gehouden,werden deze enige tijd geledEn 
uitgenodigd,om op 10 Ootober 1949, ter gelegenheid van de na4. 
tionale Chinese dag,op de Chinese Ambasede te verschijnen,~ 

' einde deze dag daar te vieren.Mogelijk als gevolg hiervan,wer 
op 11 October 1949 met deze vertegenwoordigers op de Amba~de 
besprekingen gevoerd.Naar vrerd vernomen, zou op deze bijee:lk onst 
o.a. ook gesproken zijn over de destijds door de nationale 
Chinese regering beschikbaar gestelde gelden ,voor het verlenen 
van steun aan in Nederland verblijvende behoeftige Chinezen en 
het opzenden van deze behoeftige personen naar China. 

Voor dit doel zou destijds door de Chinese AmbaSl3de te 
den Haag een bedrag van 10 000 pond zijn ontvangen. Van dit ~ 
dreg werden enige tijd geleden ongeveer 15 JJUJHJ.lDillC behoeft :ig e 
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Chinezen vanuit Nederland naar China teruggezonden,terwijl ook 
enige fina"biële steun werd verleend aan enige behoeftige in N~ 
derland verblijvende Chinese zeelieden. 

In daartoe tot oordelen bevoegde Chinese kringen,à is ma 
de mening toegedaan,dat van dit ter beschikking ges~elde geld, 
nog wel een bedrag van 5 tot 6 000 pond over moet z~jn. 

DaBr men in bepaalde Chinese kringen h.t.l., (de !Ir<> MliO 
Tse Tong groep) de overtlfl.iging is toegedaan, dat deor het s teeds 

I verder oprukken der communistische troepen in China,de positie 
van de Chinese nationale regering op den duur niet houdbaar ~ 
zijn,zou op deze bespreking,voornamelijk door deze groep,er met 
klem en in vrij heftige bewoordingen,op zijn aangedrongen,de2S 
gelden dusdanig te verdelen,of op andere wijze veilig te stellen 
dat deze eventueel door de bestaande Chinese belangen verenigln
gen,voor het gestelde doel zullen kunnen worden aangewend en 
niet voor andere doeleinden zullen worden gebruikt,of verlor~ 
zullen gaan.Zijdens de Amba~de werd daarbij kenbaar gemaakt, 
dat men hierop niet verkoos :in te gaon en deze gelden, zoils 1Dt 
dusver,in beheer zouden blijven bij de Amba~de.E.e.a. had tot 
gevolg,dat naar werd vernomen,de stemming en sfeer op deze bij
eenkomst vrij gespannen was, terwijl 1Tan beide zijden scherpe 
woorden werden gebezigd. 

Ook zou tijdens deze bijeenkomst,oritiek zijn uitg- eoe
fend op de Chine~.:onsulaire vertegenwoordigers in Nederland. 
Door deze,of op & initiatief,werden n.l. in de laatste ja
ren,meerdere geld- inzamelingen gehouden,onder de in Nederland 
verblijvende Chinezen,ten behoeve van verschillende hulp- aoties 
in China.Algemeen is men de mening toegedaan,dat de ingezamelde 
bedragen veelal niet naar China werden overgemaakt,dooh nog zo~ 
den berusten bij deze consulaire vertegenwoordigers,of voor ~ 
dere doeleinden werden aangewend.Hierbij zij opgemerkt,dat hoe
wel bij het inwinnen van deze inforinJ~ties,getraoht werd oonoret e 
feiten,of gegevens dienaangaande te verkrijgen,zulks niet moge
lijk was.Het is opmerkelijk,dat meR vooral thans,met het oog op 
de gebeurtenissen in China,in Chinese kringen h.t.l.een bepaalde 
huiveri~,of gereserveerd zijn,valt waar te nemen,bij het ver
strekken van informaties de Chinese gemeenschap betreffende. 

Omtrent het bestaan van een Chinese Zeelieden verenig~, 
werd vernomen,dat zowel te Amsterdam als te Rotterdam een ver
eniging van Chinese zeelieden zou bestaan.Van deze vereniging~ 
werd - aldus werd vernomen - de laatste jaren ,geen of zeer wei-

• nig activiteit naar buiten waargenomen. 
,,.,... De naam van deze te Amsterdam gevestigde vereniging vm 

Rlit ~ 1--!:- Chinese zeeli~d,_en zou zijn:" *'I YUAN Kö 'WHEI". In het bestuur 
0 ~ JGr ~an deze vereniging zouden zit~g hebben: 

' \fen Song Fong 
1 Liu Kin Chio en 
' Yeh Pio. 

Tot dusver kon niet \rorden vastgesteld,of de hier gebe
zigde schrijfwijze van de evengenoemde namen de juiste is.Zodra 
dat zal zijn v~stgesteld,zullen de juiste namen en personalia 
bij afzonderlijk schrijven worden toegezonden. 

Naar werd vernomen,zouden de twee eerstgenoemde personen 
niet meer in Nederland verblijven. 

Een persoon genaamd: "Hwa Chiao Liem", werd tot dusver t-e 
Amsterdam niet aangetroffen en is deer ook niet bekend. 

Betreffende de politieke gezindheid van: 
TSIN Po Ching,alias King Mong Sing ,alias Joseph KING,geboren te 
Chekiang,lO September 1910,eigenaar van het Chinese restaurant 

/~King Lontl,i>s op 12 Mei 1938 te Amsterdam gehuwd met Cornelie, 
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Antonia,Jacoba de RIES,geboren te Amsterdpm,25 September 1914, 
wonende te Amsterdam,Geldersekade SO,zij medegedeeld,dat hij 
in Januari l934,met een Engels schip te Rotterdam is aangeko
men en zich in Maart l936,te Amsterdam heeft gevestigd.Na-dien 
heeft hij nog op meerdere plaa tsen in Nederland verblijg ge
houden. 

In 1936 zou hij zich hebben ingelaten met het voeren 
van communistische propaganda onder zijn landgenoten in Neder
land.Nadat hij echter in goede doen is komen te verkeren,werd 
niets meer omtrent zijn politieke activiteit vernomen en heeft 
hij zich ,voor zover bekend,rustig gedragen. 

In het bestuur van de Amsterdamse aBlpese belangen 
vereniging,kelamm::x.tiumxx~±%:t:tm:~: "IfwiA CHIAO LID.[ HE IDVEI" ,heb-
ben thans zitting: ------- -

á~~ . r i~~~~~~~~~:~~T~e~a~:nÓheng, '~~ ·,.;;~ .. ~' secretaris, \vANG ( Chtmg) Chuen Lin, 
!i', .: ./"-- Penningm, StN Shao Yuan, 
... , commissaris,WJJN Kam Chang, 

' id. NG Ku Chu, 

.I ·v id. STil Ta Kwai, 
·~ id. CHEN Bun, V i\ . \ id. TSlli Po Ching, 

\ 
id. NG Gally Ching. 

l De personalia en eventuele andere gegevens vAn de even-

\ Û genoemde personen,zullen aMeneens bij ~fzonderlijk schrijven 
worden toegezonden.Einde. 

o. 3. 
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No. : B • 67640 
Bijl.: Gene 
VIII . TZ . 4. 
3e~r.: Obinesc Vereniging 

"Hue. Ohiao Luan Hoap Oy" 

's-Gravenhage 1 19 AUgUstus 1949 

VERTP.OUWELIJK 

De2eTzijds ~s Yernoman, dat in Nederland een Chinese 
belangenvereniging ?.'ou bestaan, genarunó "Hua Ohiao Luan Hoap 
Oy1l (of: "Hwa Chiao Liem He Hwei"). 

De Inlichtingendienst van de Gemeente~olitie te 's-Gra
venbage heeft dienaaneaande het ' nevolge~de bericht: 

"Een Chinese belangenvereniging, genaé.md "Hua Cbiao Luan Hoa~ 
"Oy" of "Hwa Ohiao Liem He Hwei" is in Chinese kringen te 
"'s-Gravenhage onbekend. Ter toelichting moge dienen, dat de 
"twee laatste \~orden, n.l. "He HWei" in het cantonnese dia
"lect betekent: "'""ee1iedenbond". De drie eerste woo:rd.en "Hwa 
"Ohiao Liem" zijn de .naam. van een persoon. Het geheel bete
"kent dus lijnheer Hwa Chiao Liem van de Zeeliedenbond. Deze 
"liwa Ohiao L1em bestaat inderdaad en ~ou in Amsterdam woon
"achtig moeten 7ijn. Hij is compagnon van zekere: TSINt Po 
"Ching, geboren Tchekiang, 18 September 1910, wanende e 
"Amsterdam, eigenaar of groot aandeelboudel' vnn de Chinese 
""estau,.ants 'tKing .Long" aan de Nieuwe ZlJds Voorburgwal, 
""Nan King" aan het Lêidsenlein en "Tien Tien" aan de Bree
~tstraet te .Amsterdam, zomede van het reste.u'J"ant ~!l'sjoenglço" 
"aan de Javastraat No.l} te "s-Gra.venhage. 
"Volgens geruchten in Chinese kringen moet deze TSIN commu-
"nistisch geo:iënteerd 71jn". ----

Gaarne houd ~k m~j voor. Uw inlichtingen aanbevol·en . 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie. 
te 
A 1: S T .fu 'R D A M. 

HET HOOFD VAN DE 'DIENST 
Namens èl.e~e , 

J.G.Orabbenda.tn. 
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, lN1 schrijven No . 64900 ven 
·, 29 Juni 1949. 

15 Augustus 1949. 

' . 
Onde~verp:Chinese Handelsvereniging : 

" 0" U H A I" . 

In antwóord op het bovenatmgehaold schrijven , wordt 
het volg~de medegedeeld : 

Ongeveer 1-lr jaar geleden ,werd te Amsterdam, op ini.:l;-i3 
/ - l tietiet van XII Chlmg, (geen HU' Chunt;), geboren te Che~kiang, 

~I 
15 September 1910,RunstschiTder,calligrtaf en textielkoopm~n, 

1wonende te Amsterdam, Oude .Schans 58 II , onder de nasm "OU~~ 
- leen vereniging opgericht. ~ 

Lid von deze vereniging kunnen zijn , in Nederland :;r€ 

1 >--j 1 ~ f verblijvende Chinezen, die geboren zijn in het district· "/en-
\ \ chow,van de provincie Chekiang. 

\ Doel van deze vereniging is,het behartig~van de b~ 
langen van de in Nederland verblijvende Chinezen , geboren (a~ 
komstig~ uit) in het district Wenchow (provincie Chekiang) , 
in het olgemeen en die der leden in het bijzonder. 

Naast het verlenen van morele en financiële ste1m , 
Wt.l.r zulks nodig is,l~g het ook in de bedoeling, om door het 
coöpor~tief inkopen van de eerste levens- behoeften , zoals 
voedsel en kleding,de leden te steunen.In verband met de m~ 
der gunstige tijdsomstandigheden (distr~butie maatregelen) , 
kon hiertoe echter nog niet worden overgegaan . 

~ 
.Wnder dat ken vorden gezeed , dat de vereniging zich 

thans op politiek terrein imwwgt. 1<-weegt, zijn de jongste ge
beurtenissen in China , ook weer niet geheel onopgemerkt aen 
he.ar voorbij gegaan . Deze gebeurtenissen werden herhaaldelijk 
besproken , met als gevoig,ûa~er zich in de verenigin~vee 
groepen aen het vormen zijn.Hierneast,of mede als gevolg fi~-e 

iervan , heeft &F zich in de vereniging.~ oppositie- groep 
mormd , welke er naar streeft de leiders-, of vooroi tterS-funo

' tot ziëli "te 'trekken . Dcze functie werd tot heden vervuld 
door YU Qh~ vd. 

I 
r.Aeèfe werd vernomen, de t de Wélornemend Chinese Consnl 

te .Amsterdam,geen voorstander zou zijn vsn deze vereniging, 
zodat v~m deze zijde iedere medev:rerking wordt onthouden . O:m
trent de juiste oorzaak hiervan kon tot heden geen zekerheid 
worden verkregen. t/el werd vernomen , dat YU Chung , vrij cri tisch 
is eongelegd en onmidê allijk gereed staat om alles wat vol
gens hem,onbillijk of onrechtvaurdig is,op vrij heftige wij
ze te becritiseren en te veroordelen,terwijl hij daarbij @~~ 
zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. 

t 
Ongeveer 1.40 ;personen - vaurvan de namen niet be

kend zijn - zouden thans l1d' zijn VEm deze vereniging.Het f!l&
merendeel van deze leden 1s woonachtig te Amsterd8m, den Haug 
en Rotterdam. ~ 

Voorzover kon vvorden vastgesteld,hebben de volgen
dü personen thans zitting in het bestuur van deze verenigin~ 
Voorzitter: y-~ Chung vd. 
secretaris : Hü ~/en K:i.u,geboren te Chekinng, 29 J ..mi 1909 kok - ' ' .vy r ~onende te Amsterdam,Fagelstraot 1 II.Deze ves-

~ t1gde 
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tigde zich , komende van Leiden , Bloemstraat 26 , op 
31- 1- 1949 te Amsterdam. 

HOE Yo(Jo)Toe , geboren te Chekinng , l5 Mei 1913, tex
tie1handelHPr , wonende te Amsterdam, Bethani~ndvrars-
straat 11 htlis. "'-

1 commissaris : \{]NG Chung Fa , elias CT...iE.~ Ji Si , geboren te Chekü.rg) 
17 Mei 1911 , textielhHndel~wr , vronen de te 1\msterdaii} 
T"ic . Beetsstraat 109 huis. 

I Coml'lJissHris : SIK Ta Kwai,geboren te Chekiang , 2 Juni 1902 , 
koopman , wonende te Ansterdam1 WatteaustraE>t 19. 

Commissaris :l5AI Tson .ii~onende te Amsterdam, verdere perse
nalip onbekend. 

cozami ssaris : ZON Tson , textielhandelaor , wonende t~ Za~n.Q.am, ver-
dere per sonalia onbekend . -- _ 

\ 2 ~öecretaris : ·dANG Yun (Jun)Yu , geboren te Kiangsu, 20 Augustus 
1902, koopman , wonende te .Amsterdam,Koestraat 8 IJ; 

E Hoewel dit tot dusver niet is küifuen blijken , kan wop. 
en aangenomen , d~t ~ perspnen wonende te den Hf!ag en R~tte!'
dam zitting hebben in het bestutU' van "OU HAru. 

' Betreffende~ Qb_~ và., zij verder vermeld , dat vol-
~ens het Bevolkings- reglster· te Amsterdam, hij is s.ehuv.rd m~t ; 

"" ITsm Tsou, geboren te Chekümg , 14 Jun.i. 1914.Deze is op 11 OctG-
ber 1940 uit dit :Bevolkingsregister afgevoerd , als zijnde naar 
Chinf:. vertrokken . 

Op het adres Oude Schans 58 II , te Amsterdam, zijn te-

7 
vens woonachtig : 

~1· LEE Man Fong, geboren te Canton , l? Novs.mber 1913~kunstsc~i~ 
d~"r , en dienst echt~enote LXE - MTJ Lan,geboren te l..ie
nado , l5 November 1916. 
LEE f,~an Fonéiv"d . , ontvangt van de nution~:~le Chinese re
gering een studiebeurs van f . 250 per maand . 

12· LIM Kek Tiang , geboren te Bandjermassin , 21 11aart 1928 , stu
dent en , 

- J J5. Ulhe1minu AALBERS , geboren te lunsterdmo., 4 I!J.ei 1925, ongehuwd , ü4 die sedert eni.f?e tijd in concubin~wt leeft met YU 
~ ~ gnw:s· - ... -

eze \•i. A.ALBERS, heeft 6 broers , ~llen wonende op ver-
schillende adressen te Amsterdam. 

I Van Marinus Johannes ..1\ALB.~, geboren te Amsterdam, 
14 Februari I9I2, hout- bewerker , wonende te Amsterdam,Von Zese& 
straot 87 II , is bekend, dat voor de in 1946 gehouden verkiezing 
van de 2de Kamer der Staten Generanl , voor het r aam van zijn 
woning een C. P .N · t~ffiche was onngebracht . Mede is bekend , dat 
hij op 28 Januari 1949, te de11 Hao_g werd geverbaliseerd , wegens 

verboden venten ,{het verkopen van de E.v. a. stakerskrant). 
Niet bekend is , of hy t erznke reeds werd veroordeeld. 

, 1 Van Jan Joenn~.AALBiaS , geboren te Amsterdam, 9 Fe-
t'~·- bruari 1915,apothekers- bediende , vronende te J\msterdam,Frans 
v/ HolsstraE~t 96 II, is bekend , dat voor de in 1948 gehouden ver-
~ kiezing van de 2de Kamer der Staten Generanl , voor het ranm 

van zijn \roning een C. P . N. affiche wns aangebrncht. 
Voorzover is kunnen worden nagegaan , is omtrent de 

politieke gezindheid der andere broers van Wilhelmina .AALBER.S 
vd ,niets kWWWRW nadelings kunnen blijken . ' 

l Gebleken is voorts , dut YU Chung , omgang heeft met de 
familie van mee~genoemde .~ • .AALBERS. Hierbij is tot heden echta
niet kunnen worden vastgesteld , met VTelke fumilie- leden hij 
omgant. Tevens is . ~iet kunnen. bl~jken , of deze omgang tot ge
volg heeft , dat ZlJdens deze fam1lie een zekere pressie op YU 
Chung wordt uitgeoetend , om in de 

"OU H.AI" de comnunistische 
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. ... , idee~n te propageren • 
liel Ls_.lççmen vast te sta~m , dat door hem, YTJ Chung, 

de tekst von de twee eerste nummers van het te Amsterdam 
verschijnende Chinese m~wndblt•d " ITWf Chaio Tien Ti" werd 
geschreven , alvorens daarvan clichés werden vervaf!rdigd. Toen 
hem de tekst voor het 3de ntm~ner van dit blad, voor dit zelf~ 
de doel werd gegeven , zou hij zijn verdere mede"erking hebben 
geweiger d , voorgevende, dat zijn vrouw,W. AALBE.'RS,niet wilde 
hebben , dat hij zijn verdere medewerking aan dit blad verlee& 
de . D( reden hierv-n werd niet door hem genoemd. 

De aandacht blijft op deze aangelegenheid geves
tigd. Binde. 

Tevens bericht gezonden aan 
I . D. te den Haag,~ schrijven 
Doss . l3/596 , v~m 23 Juni 1949 . l

" o. 3 . 
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Vel'blnd~ne : l,o . l.2 ::; AugustJus 194~ . 

lJoss . 1.3/ 3 ,;,2 

unáe.I.·v;e1·:p: Ch..t.nese be.Langenve:ceniglng 

Da tuw on" vangs " oe:r: 1 eh i. : 3 Augus Lus 1. ~4 ~ 

.de H'uU\'1 oaa..~.·ne..~.d oeJ:..t.ch '-eeve.r: oe IIJ.'uU\9baar 10 1949 
\iaardering ber·:t.ch'L: ue1Jrun.~.baar 

..:t:Jvens oer..~.cn~. gezonden aan :--

Lecte-.'ier.Kende J.ns'tantJies : --

vnde.J.·numen ac ~.ie :---

B. u .• van l Jul.J. lY4~ 
1u . u4u~3 M . ~ . A . ~ . 

. .::; D:aa!..· aan.Le..1.d..1.nt> ":'an nevenvermeld schr..~.Jven 1::orC1 ij 

meC1e6edee.Ld., aajfJf~n ~Jh..~.nese belangenve.J.·en.tr,lng, ~en~amd: 
11 Hua t-h..~.ao Lu.an tlma:p u.y 'l ui 11 Hwa vhJ.ao .L.tem lHe HweëL ·~ J.n 

Uh..~.nEwe .i.U'J.115en ue • s - uL·averJ.hage onbel:e.tJ.a .J<~ ..~.e.r: ~.oe.L..t.ch--=- / 
u..1.llg l.ClOge d..1.enen , dav de li\',ee la&LSt.e WCul.'Oen , n . l. . 

11 He !i?:e..t." .lll he" Jant.onnese dJ.aJ.,t ... c~~ beGe.:en-c;: 11 ~el..teder.

bunu": De a2·.ie ee:~:st.e \!Ouraen •_ .... a t;hJ.ao L .... eo 11 zijn d.e naam· 

'

van een :pe1·soon . !!e" t.eheel be ~;e.~eem; áus L.LJnfiet:r Ewa 
/ - -

()hJ.aO l.IJ.em vaa. de ~eJ.J.edenbcnd . !.Je ze Hv.·a vn..~.au .u:.te•·• bes Gaa't 

..~.'!lde..~.·uaau en zou ..~.n Am.;; eraam wounucn "·ll~ moe ~:.en ZJ.jn • .l:i:Lj 
r--

t:O!!lpagnun van zeKere : 

=-=-=;:..~---=:..~...:U.::h:.:J.:.:n:=Jg~" , ~ e boren Ge '.1.' eh e .1n anB , 1 u Se ];l't em be r 
wonende ve lUns 11e.L·dam, eJ.geHaa.J.· 0..1. g.~.·ou" aandeelhouder 

, e vh ..... nese res liaU.L'alhS 11 .K.i.ng .t~unc 11 aan de lüenwe J-;~-jds 

Vuurburgwal , ":Nan 1\.lng" aan~é'L'~'".LéJ..ctsepleln en "Tien i.:t.en" 
.. - ~ ·~·h!•·"'t ~~ 

aan áe Brees uraa" ue ffins lie.caaw, ~o.~.ueue vaH he" res t..auranL 

".LSJoent:;Ko" aan cie c.~avasL1·aa~. .Nu . l3 te •s-crravenhage . 

Volgens 6 e:ruchuen .1.11 vh.Lnese Ji.ringen J.U.oe ï:i cteze .L·SIN 

J-LO.Luunisasch georil:!n'teerc. Zl.Jn . \~:::l.nr..e)T 

I /~-

"_.. 



Verbinding: No . l2 
Doss . l3/596 
Onderwerp: Chinees HU CHU:.G 

G ~ II :!! I L:. 

Datum ontvangst bericht: 2G Juni 1949 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht : betrom·;baar 
Tevens bericht gezonden aan : I . D. rumsterdam 
Medewarleende instanties: 
Ondernomen actie:---

IIIN11949 

iv!Joo 

In Amsterdam is een Chinese Tiandelsyeren;iJtj_gg , ge
naamd "OU HAI" . Deze vereniging doet niet aan politiek 
en bew~egt z~h uitsluitend op handelsgebied . -De voorzitte-r, genaamd: HU CHUNG (nader adres onbe-
kand) leeft in concubinaat met een Nederlandse vtpuw . 

h
e ouders en broers van deze vrouv. zijn zeer communis

-i~ ge;ri~~t;erd . Jij oefene.n op HU CHUl'~G pressie uit - - -er.. sporen hem aan in de vereniging communistische ideeên 
te pro2ageren . Dit heeft de laatste tijd dan ook plaats 

.q;e~. (einde) 



if.d\ : .J . VIII . 

2 3 JUNI · 949 · i 

• s -G'~JJiPJ, L5 Ju::./1949. 

In ~-ed"' .... :u.!.ld besta_ "'.r. c inese be:angen V6""6llit_int; ee
m:amd HU.n. oJ U t- .uU .. .l . .t!O.r...t l r (moet ve.,..ruoea.elijk ~ijn iD .r~ 0~ll.h0 
.LL .... ! -"" I.. • .c.I I . ue,.,.e verer., Ll Deha:T'ti ~ae Delan~;.;en vsn oe 
b:ijven~ i~ ~€ erland (evesti[de vhine7en . 

Jij vooT'komende cevalleu woroen uoo1· middel v&~ à.e'7e veT' 
enieinren ve.,.. 7oeken ineeaiend oij ae aäartoe 6e~igende ins~an
tjes , te-r i~l l!:.i ddels de .. e ve .... enieine steur~ wordt verleeno aan 
eventue l e be~oeftiEe en aM~l~stiee landgenoten • 

.. e11 èer le<len in JUnst.e,.dBJL. betaald f . ? . 50 cont:ributie ne't" 
maana . 

Ver~oeke te agend eren en aru1 J . VIII terut • 

J . V.LII. 
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Bijl.: Gene 

'3etr . : Chinese belangen- \. l.-- • 

vereniging ~ 
_ll . ... .. 

' s-Gravenhage , 1 

GEHEIE 

Jul i 1949 
I 

~l4rh"/ 

Ik heb de eer U mede te delen , dat hier te lande een Chinese 
belangenvereniging moet bestaan, genaamd "Hua Cniao Luan Hoep Oy" 
(of : H\~ Chiao Liem He Hwei), tén doel hebbend de belangen van 
in Nede~land vertoevende Chinezen te behartigen. 

In verband hiermede verzoek ik U mij zo mogelijk terzake 
te willen.inlichten. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie , 
te 
' s-G F A V E N H A G E . 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
Namens deze, 

L. L.van Laere. 
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2 l Ar'r, 1941 Bureau Hoofdconmis aris 

In1ichtin endienst 

Geheir A steräam, 16 \. Jri1 1948 

Jetreft: ;hinese veren2F~n~ 
!e .f. 'Jsterd a.m. 

Haar dezerzijds werd verno nen, best u.t te Amste:rdrun de ver
eni Ling 1n-I't'Ta Chiao .uiem ~Ic-; H'Iei11 of 1el Chinese verenigine;. 

Jn navöl inf van een soortt;elijke vereniging te :totterdam 
werd deze vereni[:;L"10 omstreeks 1 g37 ·t;e Ariister<1 am ongerich~ . 
J ar 1JCht0r eào:rende de e ,eu..,i s\jaren van eni, actief 

v eni :L sl8ve..l ,een s rake 'ron ;::.i.jn, ~re e ~.~racht; in 'e:P
tenber l94à de ve-c·eni ,i tot nie11we bloei te bren en en 
\ rd Gn )e~>tu r men .. ; t;eld, b 'ta. nde uit de navol-ende 
)erso en: 

'~!o r~;i t er: 
~ -l-6 · /en an, 

e oren 17 Juli l9U6 te Woo an, 
kos:2-an van oeroep, 

-· 

~n ;oàsdiens~ 
onende 1iti -tvnstra t 28 huis, :nsterdcaa; 

Vice- Voorzit er: 
G~ .u.u :Jhn.u, 
;e oren ?7 ~ ei 1907 te uu lllf ... ung, 
cou.Q_un vru1 uero8 ) ' 
ge...,n odsdiens·t , 
wonende Leid:-;estra t 61 ..:>oven, .1\.IUsterdam; 

J~.::crete.ris: 
" G1 • Chung ~in, 
eboren ö October 1917 te Chefoo , 

g• n olsàiJnst, 
i lJrteur van beroep , 
Geur:3trau.t 30 I, iunsteraam; 

te .::hekié.n , 

sterdam. 

r,eäen van deze vere:n.i ·int ku en L.~Jn in 0hina eboren _?er
sonen, die de 0hinese nationall tei t 0ezi ~.~ten en in __ TJster
dwn wovnachti ..:.i.in . Het f- an·tïa1 leden "'ue~rc.~. gt; ongeva3r 400 , 
::.i,jnde v ijwel alle te .1. sterdarr1 wo nachti(;e Jhinezen . -

Je vex·eni in stiel t zich ten ocel. het behartigen van de 
;e steli;jke en !lJ.ateriele be1an ,en var1 ha ..r leden • .3ij tracht 

c1it doel te bereiken door: 
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het v r 1 e 1en van orP-1. e i u. ei .. i dl:ieun L de l.xJen; 
u. ..... et ueVOJ:\.o ren van onderlin~e verrlr ..... -~,za Jnheid en het saam.hori 

te i evoel; 
c. het "'..>e ;o~·deren van vriend..;ch elijke o .rtre· cin-'en tWJ en Jhinezen 

~ eae:rlaJ.ders · 
c. • ~et v-.. .. ~~1::; .el..J. van hul~ e~ .;te u I inezen (sche e li e"'l) , die 

vo l.' àe , ,r te .inu. ~ ver 'l<J. tse ~ - '"0 en of ui "V a!L ere hoofde 
hul > o..: ... teun bt:uoeven; 

e. a et 0 :1.ChJ~7ell e 1 L sta..dh.ouoen van en club ~bouw. 

, et is tot ausver od;: di ·:; best ur no niet )elukt de vt.:-renigi!1t_; tot 
eni ,e bloei te bren~en. Fet be::~tuur ver oe ·t instens ~én.maal 0er 
11 :.nd in het club ebouw, 3i, en Banta; erstru'""'t 17 huis, alhier. 
Jontri butie word tot 1u toe door de l...àen vri,i ~el niet b ~ tae.ld; de 
on~osten van administratie en nuur club ebouw \'lOrden bestreden uit 
regel 1ati0 e bijàra,.,en van bestu·lrslede~ of "Uver ..,e.;oede Chinezen. Ook 
vour eventuele fi 1anciele stetm a n '..>eho _,'"'ti e land eno tien wordt ~en 
beroep eedaan 0 de beter -.;e->ituc r e l r1en . 

~
Roe·'<Ü r ~ ll.:~.ti collt .... ct 1or,t o CJerl:lOL1den ::1et de hinese ambassade 
hiel' ta larde, is van z..i ~e noli·ti k o.ctiviteit een s;.r·ake . Van de 
leden can t eze d 10r-..en, àa·G zi~ achter de h idi :'ie Jlünese ~te ·erillb 
.Jva n en er 1al e de be ·ins,Jle·l van de 'Kou in .. '..mt;' zijn toe~ede~. m ... 

t. 
. et de .zusteror ..)anisaties in ~otterdan en 1 .;- Gravenha ·e wordt regel
matis co~tact onderhouden; o . m. b~st~~t er van uitwis elin~ v an gege
vens 0e ere:.' enae ter '>la_tse evesti ?a o ve -cro, .. en lanè eno""Gen. Van 
één lanvelij'>::e or_:)e.ni~atie ::aa ruet uoroen ...:s roken do...,r-de vol';:o'len 
zel--.>tanoi._;b.eid Vw de _,la tselijke vereni iu en . 

)e ho fdstedelij .;:e v J::-eni.._,i::l_, he 't als zodani~ niets te aken met d 
uit i::'te van het d .... 3tijds esi ;nale rele Ghineus inÎoimatori sch •nal1.1ld
blad 'Chun )a.n Tsa Chih·' . 

v rz . aan I fc. • Cv .J , r s - T-Iage • 0 - I - 2 . 
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In antwoord op Uw schrijven d.d. 2 Mei 1947, No. 
BX 1_4li56., betreffende de Chinese vereniging 11 Hwa Chiao Hueo 
Kuan11 wordt het volgende bericht. 

De "HW a Chiao Hueo Kuan 11 ( Chineae vereniging in Hol-
land) werd ongeveer 25 a 26 jaar geleden te Rotterdam opge
richt. 

Doel van deze 9ereniging ia het behartigen van de 
sociale belangen van de Chinezen in het algemeen en die van 
de leden in het bijzonder. Zij verleent n.l. financiële 
en morele steun aan hulpbehoevende leden-langgenoten, zo
mede geeft zij ?oorliohting en helpt lan~enoten-niet-leden 
- hoofdzakelijk schepelingen - die voor het eerst in Rot• 
terdam komen. 

De vereniging heeft in de Lombokstraat 5 alhier 
een verenigingsgebouw, waarin vergaderingen en samenkom
a ten worden gehouden. 

In 1943 werd gedurende ongeveer één half jaar in 
dit gebouw Chinees onderwijs gegeven aan kinderen en vol
wassenen, doch wegens gebrek aan belangstelling moest dit 
onderwijs worden gestaakt. ~e l werd in 1946 nogmaals ge
tracht om tot het geven van dit Chinese onderwijs te ko
men, doch ook deze poging bleef zonder resultaat, z.g. 
doordat de Chinese onderwijz~, die hiervoor uit Engeland 
zou komen, niet kwam.opdagen. Ver.moed wordt echter, dat de 
financiële lasten, welke hieraan zijn verbonden, aan een 
en ander niet vreemd zullen zijn.geweest. 

Voor zove~ bekend, laat de vereniging zich niet» in 
met politiek. Haar leden kunnen gerekend worden de beginse
len te zijn toegedaan van de "JS:)l.q MiJl Tang 11 en staan der
halve achter de huidige Chinese regerrng van Tsjang Kai 
Tjsek, dus achter de grote centrale regeringspartij in 
China. 

In Rotterdam zijn 140 tot 150 personen als lid bij 
deze vereniging aangesloten. Hiervan a.ai~/ëirca 100 per
sonen permaand naar draagkracht een contributie, variërende 
van f. 0.50 tot f. 2.50, terwijl de overigen in verband 
met bun huidige minder gunstige financiële omstandigheden 
voorlopig zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 

Het bestuur der vereniging alhier bestaat uit 8 
personen t.w. 1 

1. Chen, Wa Fen, geboren 4-4-1904 te Pao-On, wonende 
Katendrechtsestraat 14~ te Rotterdam; 

2. Chow, Ling, geboren 13-4-1897 te Kwantung, wonen
~tjehstraat 88b te Rotterdam; 

3. Wing, Ernst, geboren 4-7-1886 te Hongkong, wonende 
Sumatraweg 18 te Rotterdam; 

4. ~' Chow alias Lee Wong , geboren 14-5-1899 te 
Canton, wonende Atjehstraat 92 te Rotterdam; 

5. Li, Chang Ken, geboren 19-6-1899 te Tachekiang, 
wonende Veerlaan 38c te Rotterdam; 



I. D. 
D E ;~ H A A G. 2ME11941 

G E H ".:J I Ii. 

:bar "'~ rlleidinG van het schrijven v<:n de Centrale 
~iligheidsdie~st d.d . 2 ~ei 1947, Uo . B. X. l4557, kan ~or

den medegedeeld, dat de Jhinese verenir,in, · ~wa Chiao .=ueo 
.uan te dezer stede nimmer heeft bestaan . L--

Te Rotterdam zou thans vel een vere~i6ing van die 
naam bestaan~ e· _ _ 

1 
Verzonden op 21 ·rei 1947. - -----~--- _____ _ 
aan: het Eoofd van de c. V. JJ . , alhier f\ JnemE.r..:.._

1 
L.:um: "~ :S- '.v) 
---- -6..:.~_. :}_ I 
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D E N H A A G. 

.Jo ss .13/349 • V~n betrouw~are zijde •erd vernomen, di~~~~el 
opt;ericht de vhinese ""-ereniging , genaamd "31wa Dj o Lihs h e '' 
(Vereniging van eensgeuinde Chinezen) . • 

Voorzitter van deze Vereniging is: 
/ ~ ../ C AK ~HU C!IEwiG, geboren te Cant on :3o . on 21 Januari 
~~- 1894, van beroep restaur;üeur (eigenaar rest3.urant -et 

___...,- Verre Oosten") en v1onende :ueo de Grootstrqat 36 alhier. 
/:.·· ft-:) / Secretaris is: CH.~m BUN, geboren te Tehekian . .o-, e Jep-
~ terober 1909, van beroep restaurateur, , onende Ro~in 20 te 

Amsterdam , voordien Prins ·rendrikstra8t 122 alhier . 
../ Penningmeester is: '"c b? o Tc 1o ~.AN , geboren te fao An, 

3 Februari 199r:1, vs.n be-roep koopman (eigenaar I{estaurant 
"Insulinde ) ·one.1de Acacia straat 137 alhier. 

Deze vereniging is een plaatselijke vereniging en 
heeft tot doel: onderlinge hulp; varzoe~en van leden bij 
de Chinese legatie of Consul voprbrengen en sociaal werk. 
Bijna alle ter plaatse wonende Chinezen (± 140) zijn lid 
van deze Vereniging . 

Politieke doelstellin, E" 11 heeft deze vereniging niet. 
·e 1 is zij de :~uo ~Un Tan ( l'o li t iele van r:SJ.A::G :::AI c:IE:{) 

gedachte toegedaan. 
Verzonden op 21 !.ei 194 7 . (-. ~ r ' r 

Ju 
aan: het !oofd van de C • ..__- • .J., alhier . j;._... ---

~~m~ ., : 

• c. 
l 
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Verder ben ik in het bezit gekomen van een adreslijst van leden van 
van de Chinese vereniging PIEN- LUN HUI. Mogelijk kan deze lijst nut
tige diensten bewij§en . De lijst wordt hierbij gevoegd • 

Op aanwijzing van : CAW 



ADRESLIJST 
' I 

PIEN-LUN HUl 

LEIDEN 



L.S. 

Deze ledenlijst wordt niet Jaarlijks uitgegeven; hier 
wordt zo lang mogelijk mee gedaan. 
Derhalve worden de leden verzocht: 

Ie. aan het Ab-actlaat te melden: 

A onjulsthed~n In naam, 
studierichting. 
adres, 
tele!oonnutnmer. 

B. wijzigingen In studierichting 
adres. 
telefoonnummer. 

2t• de ledenlijst reecimaUg bij te houden. 

A "" Amsterdam 
L "" Lelden 
\V = Wassenaar 
• = Aspirantleden 

H - Den Haag 
0 = Oegstgeest 
Z = Zoeterwoude 

LEDENLIJST VAN PI~N - LUN HUI 
LEIDEN 

Opgericht: 10 AprU 1932. 

19'18-19'19. 
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1\NG IE KWAN, Rapenburg 116, L., Ind. R. 
ANG IE T.TENG, Herengracht 100, L., tel. 21935, Pharm. 
BONG WIE LIE, Rijn en Schlekade 112, L.. Med. 
D.TIE, H. E .• MeJ., Waldeck Pyrmontlnan 24, 0., te!. 

236Sl. Ind. R. 
DJIE. I .. MeJ., Waldeck Pyrmontlaan 2t. o .. tel. 235Sl, 

Ind. R. 
DJIE KlOK NIO. Me!.. Koninginne!n:m 13, L.. tel. 

229t8, l\1ed. 
GAN SlANG )1.'10. Mej., Cobctstrnat 47, L .. tel. 2t371, 

Sinol. 
GAN T.TAY IM, Mej .. Vliet 44. L .• Slav. T. 
GAN T.TIANG TE.<. Vliet 44. L .• Sinol. 
GHO BAN KIEM. Schelpenkade 41. L.. tel. 23121, 

Phorm. 
GO LAM SAN. Stndhoudersiaan lt, L.. tel. 2S:H2. 

ApOth 
GO TJAN HWAT, Herenstraat 12, H .. lnd. R. 
GOEI JOE TIK, Roodborststraat 28, L.. te!. 2"..8:0, 

Med. 
COEI KIEM GIOK, MeJ., Koninginnelaan 67, L., tel. 

23J28, Phnrm. 
C"EI KING SIEN. Fred. Hendnkla:m 10. 0., tel. 24581, 

Med. 
GOUW SOEN HOK. Vreewijkstraat 10, L .. tel. 23939, 

Apoth. 
HAN GIOK NIO, Mej .. .Tnn. v. Goyenkade 13, L., 

Pharm. 
• HAN SWAT NIO, Mej., Joh. v. Oldenbarncveldtl. 118, 

H .. Tnd . R. 
HAN TJIAT NIO. Mej., Oude Singel 154, L .. Med. 

• HOE FANC SUNG, Ten Hovcstraat 2. H .. Opt. 
IE DJING LIONG, RUn en Schlcl<ade 115E, L .. Apoth. 

• KAN SOEI LIAN. Mej., Rljnsburgerweg 310, L., tel. 
24873, Med. 

6 

I{AUW TJHOEN GWAN, Spaargarenstraat 20, 0 ., 
Pharm. 



KHO BOEN TONG. Rijn en Schlekade 26. L ., tel. 
24041, Apoth. 

• KHO HAN JAUW, de Rlrldcrstraat 16, L .• Pharm. 
KHOE DJOEN GWAN, Groenhovenstraat 5, L .. tel. 

25478, Ind. R. 
• KWEE GIOK BIE, Tomatenstraat 14A, L .. tel. 23330, 

Ph arm. 
KWEE KIEM KING, Vreewijkstraat 6. L., tel. 236~2. 

Astron. 
KWEE SWAN LIAT, lloonstraat 1, 0 .. W & N 

• KWEE TIAUW SJAJ:I:G, Tomatenstra::tl 14A. L .. tel. 

< 'l< LI~~ ~r~~m-i'EK. witte Rozenstraal 23. L .. te!. 2107ll, 
lnd. R. 

LIE CHIANG HAN, LU~tf'rslrn:~t 19, L .. Med. 
LIE KIM LIAN. Mej .. Zoeterwoudsc Singel 97. L .. tel. 

25236, Ind. R. 
LIE KIM KHONG, Roodborststraat 49, L .. Med. 
I.JE KWIE SIOE, Mej .. Witte 8ingel 79, L .. Pharm. 
LTE MEI KWIE, Mej., Vliet 44, L .. Chem. 
Lr!': OEN GIEN. Ind. R. 
l..lE POK LIEM. ~leerenslraat 118. L., Psych. ç,.....' LIE POK LlEM, Mevr .. Heer<>nstraal 118, L. 

-"'' )1. LIEM DHJAM KIE, Bot>rhaavelnnn 9, L .. tel. 23718. 
v~· "" Pharm. 

LlEM GWAT GO. Mej., l':mmalaan 4, 0., lnd. R. 
fl v LIE:'vl KHE SlANG. Lijsterstraat 7, L .• Meet. 

• .. .f• LIEM KHE SlANG. Mevr .. LUsterstraat 7, L., M~d. 
V LIEM KING HOK, Sum::~trastraat 44A, L .. Med. 

8 

LIEM JUT SlANG, Longe Ket•Jtdam 89. W ., Med. 
LIEM OEY YAM DJIN, Wasstraat 1, L., Phnrm. 
LlEM POO LTEN. Mej., RflOd('nt.urgerstr. 4, L., Phnrm. 
LIEM SF.NG GO. Mej. Witte Singel 79. L., Pharm. 
LIEM S IK GlOK. Schtlptnkodo 11. L .. tol. 23121. Mod . 
LIEM SOEI POH. Leeuwerikstraat 49, L.. tel. 22732, 

Med. 
LlEM TIAUW HJE)I(, Fage!stmat 49, L., Med. 

• 
~ . 

t 
,I 
' 



UEM T.TAE ROO, Oude !';lngel 132, L., lel. 25371, 
Pharm. 

LIEM TJlK NIO, MeJ .. Grocnlo<>vcnslraat 23. L., Me<l. 
LIM APOO, W., de Kempenacrstranl 80, 0., tel. 25385, 

Ned. R 
LIM BIAN EK, A .. J . v. Goyenkadc 41, L .. Med. 
LIM BIAN IT. H .. .T. v. Goyenkade 41, L , Med. 
LIM BIAN SIOE, B .. J. v. Goycn'<ade 41, L., Med. 
LIM BOK SENG, Rijnsburgerweg 39, L., Med. 
LIM IN LIAN, Mej., J. v. Goye nkaoe 41, L., HBS 
LIM KOK WIE, Hogewo~rd 89. L. Slno'. 
I .IM. M. 1 .. Me1 .. Groenhovenstraat 1. tel. 24709, !lied. 
LIM TIANG GOAN, Merelstraal 50, L .. <.:hem. 
LIM WAN T J O, Hoge Rijndijk 7, Z., lnd. R. 
LIM WIE H :>K. Zeemanlaan 57. L .. Pharm. 
LIM WIE KHOEN, Mevr., J. v. Goyenkade 41, L. 

• NJOO KHIJ< SING. Tom:~t~n<traal 14a, L., tel. 2J331l, 
Opl. 

• OEI HOAY TJIANG, Rijnsburgerweg 144, L .. HBS 
OEI LII:':N NIO, Mej .. Jan Luyckcnstr. 60, A., ç 1em. 
OEI TJIEN KI'E, Witte Rozenstraat 16, L., tel. 21971, 

Ind. R. 
C'F.I TJIEN TEK, Ass~ndel!tslraat 19, 0., Ind. R. 
OEY BING SWAN, Oude Vest 35. L .. lel. 25183, Med. 

• OEY, F .. Schelpenkade 41, L .. tel. 23121, Med. 
OEY SIOE ING. Mej .. N.Z. Voorburgwol 135, A. Slooi. 
OEY TJOEN JNG, Mej., N. Z. Voorburgwal 135. A .. 

St nol. 
(>NG GOAN ENG, Mau•·llslnnr I. 0 .. Geol. 

• ONG IDAN HOEY. Groenhovcnstrao.t 5, L., tel. 25-178, 
Theol. 

ONGKIEHONG, G. L., Nieuwe Rijn GIA, L .. Med. 
ONGKIEHONG, J. C., Groenhovenstraat 5, L., tel. 

25478, Ind. R. I , 
• ONG LfEN NIO. Mej .. Rlouwstraat 153, H., Med. 
• <•NG 'rJONG HAlJW, Fred. U<:'ndriklaan 19, 0 .. Ind. R. 

PHOA SOEY NIO, Mej., P:anlsoen 57, L., lnd. R. 

IJ 



POH BJNG HAN, Frcd. Ucnddklaan 10, 0 .. tel. 24581, 
Ind. R. 

* SIEK GIOK HWA. Engtlonb•rchtm. 71. H .. Pharm. 
SIEK TJlEN HIAN. Maricnpocietraat 41, L., Med. 
SIEK T.TJEN T.TIAK. de S!llerlnan 54. L .. Ind. R. 
SIEM GIOK NIO. Mej .. Oudt" Singel 220A. L .. 1\'lr. 
SlEM DJIOE NIO. Mej .. Oude Singel 220A. L. 

• S.TOE. WAL'I'ER. Zo<.'lerwoucisc Singel 107. L .. tel 
25HH. Chcm. 

!'OUW RONG Clt\P. \VItlt" Rozc ostrant 25, L .. tel. 
21076. ~ed. 

&UN AY HNA. E, Zeemanlaan 26. L., W & N 
• TAN B~EN H t.-, Lcl<!s .he Straatweg 11, U .. P h -.rm. 
• TAN FAY T'"tiON. deKempcnaerstraat 83. 0 .. InJ. zt 

TAN GIOK LOAN NIO. MoJ .. Eogolcobur<btrttaat 71. H .. Mcd. 
H .. Med. 

T.'\N GWAN LIANG. L. F .. Prms H "ndril<aan 10, 0 .. 
tel. 23919, Ind. R. 

TAN HOAN GIOK. Witte Rozen~traal 13, L., tel. 219.1. 
Med. 

TAN HOAY TJIA!IIG, Boerhnavelaan 21, .L., Med. 
'l AN HONG OHIEM. Langcgr~cht 21J.l. L., tel. 2!738, 

Med. 
• TAN HONG OH:EM, Mevr .. Langegracht 20!, L .. t el. 

24738. 
TAN KIAN LOK, Hugo de Grootstraat 3, L., Mr. cr. 
TANKOEN SOAN, Spaarg:mmstrant 2:l, 0 .. Psych. 
1'A~ LIANG DJIN, SpnnrgarQnstraat 22, 0., Med. 
T/,N LlANO NlO, Me ... l{ljn en S chic .• ade u~". L .. 

Med. 
'I AN PING LAM. Ot·lc Octoberstraat 35, L.. Med. 
TAN R, 'J' .. Moril•npoclstront 41, L .. Mr. 
TAN, R. T .. Mevr .. Mat•Icnpoe:s1roat 41. L .. En1. 
TAN SING TJWAN, Rescdastruat 6. L., Ind. R. 
TAN TEI< HONG, Wasstraat I, L .. Med. 

AN Tn< HONG, Rijnsburgerweg 50. L .• Med. 
TAN TJIE SOEN, Boet·hnavelaan 29, L., tel. 2lo09. 

Econ. ... en "*r r/' 111-(," "~! y~ tfáM L. 



TAN TJONG GWAN, Oude Vest 35, L .. tel. 2;;183, 
Med. 

TAN TWAN BIE, de Lnat de Kanterstr. 13, L., Med. 
TAN WIE GIOK. J. v. Houtkade 2GA, L .. W & N 
TENG GIEN NIO. Mej., Fagclstraat 15, L .. Ind. R. 

• TENG HWIE GIAP. Voltastraat G. H., Med. 
THE. G. W .. Vrecwljkstrnat 6, L., tel. 23~62, W & N 
THE KfUK DJIEN. Juf!ermansstraat 12, 0., Med. 
'l'HE SIE HO, de Slttcrlaan M. L .. tel. 23069, Ind. R. 
THE SOEN GIOK, v. d. Waalsstraat 3~. L .. Med. 
THE TJIE KOAN, v. Zuylen v. Neyevddtstr. 80. L., 

Med. 
• THE TJENG HOO, Terweeweg I, 0 .. tel. 21fli0, Med. 

TIAN TJE:-iG HOEV. Lcldsche Straatweg 11, 0 .• :J:ed. 
TIO GWAT LIE. Mej., Roodl>orsts~raat .;7, L. lnd. R. 
TIO TIANG HOEV, Stadhouders:Onn 31, L., Phann. 
TIO TIONG HOO, Med 
TJAN TIK HING. Rijnsburgerweg 3n. L .. tel. U952, 

Med. 
TJAN TIK TJIANG. Rijnsburgerweg 30, L., tel. 219;;2, 

Med. 
TJIO LIANG HOAT. Prins Bernhardlaan 50. 0 .. tel. 

23331. N<d. R. 
TJIO SIE BENG, Roodborstrtraal 28, L.. tel. 22810, 

Med. 
TJIOE BIAN KHTNG. Sumatrastraat 44A. L.. Pharm. 
TJIOE IJIANG NIO, Mej., Groenhovenstraat 1, L., tel 

21709. Eng. 
TJJOE SWIE GWAN. Poelgeeststraat 3, L., Med. 
V AP KIM JONG. Oude Singel 162, L., tel. 2;;853. 

Ind. R. 
YAP KING J-ITEN, Mej ., Witte Singel 90. L .. Med. 
YAP KING UNG. MeJ., Witte Singel 90, L., lnd. R. 
YO GlOT< IIONG, MeJ., Jutrerman~str. 50, 0 .. In:!. R. 
YO PENG Hii\N. Thorbeckeotrnal 31. L. Mr. 
YO SWIE HONG. Jon von Goyenkad• 35. L .. Slnol. 

14 



Verblnding: :iJo.l2 

Doaa . 13/36oJ2 I--

Onderwerp: Viarirt.& "Garebeg .Baaar" ' -. ---;- . --4:..1' 
Datum ontvangst baricht: 5 Septcr.abcr l-~51 

Betr ouwbaarheid b~ricn tgevt3r: betrom·. baar ---
I - - ---

·--· : :- 'EP ·~: · 1 

I -·--- I 

'tiaarderine bericht : betrouwbaar ITTREKSE'. 

I Ult· pD J1.SS'I 

Voor ~ b1.J 
-.):;:;;:: e.A"W J: 

J. -- 1 

~v_t t;6 "A~tt 1 
7ev;Jns bericht e_ezonde!l na~:--

~e dewerkel~e instantiea :--

Ondernomen act i e: - - - 1 Dat, tofto~~ , 
\Par.: W 

--~) 

• 
!-:ierbij wordt mddeeedeo1d, dat van een betrouwbaar 

persoon het volc,ende werd vernoLlon : 

Op \'/oensdag 12 J~;tpt•:~mber zal om 10. 30 uur in 

"Backers hagen" te .)assenaar door de Islamietische Ver
eniging 11 Perkumpulan Islrun" te 's- Cravenhage een bidstond 

vtorden gehO\.xl en tt~r go1egenhe i i V311 de Lohar.:medaanse 

fel'3stdag ''GarabBg Bèsar" . 

Voor deze hiJstond, d ie onder leiJing staat van 
Soeratj i tro LO.:..t o\LI, gt~boren tt:J ..>oerabaia in 1891 , 

~onendo Obrec~tstraat nc.263 te 's - Grave ·iliage , voorzittBr 
van geno~cle vereni gin; , zijn all:J te 's- Gravenhage w·oon

achtigc Ialardetisch~ lndoncsiöra nit~t~no.Jigd. 
In de mi ddat;u.ran :::;.::~1 ton hniz.e van ]Qii;HA.LI voor

.,.f nol3rnd een "Sla::~etan" v:or:lon gehouden . (einde) 
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Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

ONAFGEDAAN 

~ 
~ 
.J"'"' O .D. S~~. 

Afd./Sect. : C /7 W Dat. : 

Interne aanwijzingen A C D • 

A CD. Dat.: 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 
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-". - ___________ __:_i (}":.; ,py 
' -- --·- . ,._ .. _____ ; t?-~' 

l 1 ~ ffA 195i l 
Betr.: Happort ove~· p_;_ tlr.."tineer1 

,,_.R., T'~R~~,:~ 'Tl~.,.~""J· ~; J:·~ I_Aèh[;;;~-;:~ 
'. J ~ :"t:.. .l. • : 

Bljge·,.roeg<i ra1>po:rt 0...-P.-:· ui tlati.ngen v:an 

TCH ,N,... "'l"'"T.'n .. - • "I" ontv ... v- • v n '"' o r", ~tie ., \ 7 J. ,n.c.v.~\.J v u -.... .• t_.;n f:l, ... o •;Ld. • • 

o.a,Y..;; e 'I 
Dat.,# J . 'I 
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ile tr, : Onclereoe 1-: Ret> th·..t:'á'l t 
l"·~ao.<;, 3J,•tU 24. 

R A ? 'P 0 H ':' 

~,·~~ 

-:. ' IJ# Direc te,tr van a:_ t re8ta11rant .!.s ge.Lla.aErl TGHist;G_'~C'P']1TJ!~G f3FJ, 
gelwtwd M~ t een Ne<1e1·lanèse vrouw. '3c trok'lrelt\~ r.eeft 3 kt11dare~!, het 
4e kind wo,·n t in Toebruar~_ verwacht. Uij is reeds 18 jaren in Hol
ls.nn ~n woont Fra.nkens1aE; 3.8 te Schevenin~t::Ll. t1ij ve1·klaart natio
.'laljst t~ z·i,jn evenale zijn 3 Chl:neae bedielliiP.n. :>e menu'a i~l het 
resta.nr~nt ~ijn voor~ien vaa de natio;1aJe vlag. Betro1{kene met wie 
lk 3 m:-1.al €en onderhoLl.d ha.c'l" ve:r:claurt .i.n zijn hart eon warm aan
hangel· ta zijn van Chang i:ai Sh~k, dol~h tlvu-.a hiet·vo<.Jr niet meer 
te duJ''Ven uitkomen, daar nu ook de r;,,H1e r 1c~nrl!.!o l~geri~g de comrr:u-

~ 
rd.sti sche Vo1ksre~ering heef>t erk'et•d. Onc·e1ree:c een tweetal jaren 

1 geleden bea toni! er te ',s!.'}rave nhr.t:c een ~r~r~n.i ~j "i€ (de naam wil 

• 
I ~ hij niet noemen) waarvan prae ti ach alle Chi :lP. zen J id waren en allen 

\l;'""'' nationaal eezinc1 waren. 'lon":'~ittP.r \II:U1 oie ·~f\rt:mJgjng was l(.S.CHZUTI'\T, 
lu . e~.c:enaar van het re~tauran t "Het \'erre Oester' 11

, eer. re t~ia was WOÖ 
AJ~tL Q I rrr,';, de ei~e:.aar van 'l.P.t rAS tb.ltJ'c•:•t V'fH\ !lezel t'de '1aam .:_orte Poten 
'Yr' ~ 3., !:'!.en 1s echter l'eeds laneer lt1·1 f1P.n ,jaaP ni~Jt meer bij elkaar ge-
i\klf' :romen P.i'1 ht'!t is he1;:rolc:t:e~e he~·~nà, rlcJ.".; vele der toennalige leden 
\ ePen nq,tio"1a1 :!.s".; me~r zi::n, tiaar 7ij "hen~= Xai Shel<: tf' oud vinden 

om th&1s nne te- cecere.n • .J:i ·e tljJ t~~""tg •:oC:ft bet1:o'%ken.B o:p een 
na t.i ona) e f~es -;clat voor z" j' ·t·.:~~ tau ra~ t de J1a tl on~e ''lag · ui tgehart
rer. ,wa::l.rna hij kort daar0p be~o~1t nnt·~·ïne va!'1 een dt-j<3tal hen niet 
bet:ende l:md:::eno t.::'l, die !tef!'l d~ raad öaven ut: \'lag ma.a.r weer binnen 
t·:.: ha"'! ert , daar h:_j anders l'lOei li j'kla~c'len zou }·.:·ij _seP. Waaruit à.ie 
r . .~eili,jkherle"1 z,~,de:n l·estaa·-'2 v:i1J.e mer. hem "lie't se . .:rgen, slechts 
we rJ. hem medegedeeld, •la-!, •':ha.n~ K.cti Shek haà a.fr,edaa'l· uit n·ees 
r!ceeft n:.,j toen d.e vla.e maar l : .... Lll<'l~ ~eb:.:ta·· .-! . ~ij r1eeft deze aan~e-
1 J,~e·Ih .. •l r1 h.:>sp:colct.~r1 met tv:ee ~em var, a~.n?.ien hekende Nederlandse 
r<,c'î.:rcileuJ•s van polj tie, ·:He hem zniden, rlat hij gerust de natio
n~1~ vllg mocht 10.i tsteke'1 ctJ c>:1t r .ij , ·.·1tlien hij daa~·over la.stig 

c, 
werrl e~waller , zelu•r op h1m 1 ,,_.., p '<or 1·nkenen. rTij vond het eeh ter 
beter u" s zakenman ceen aa.1 leidi 'Je tot moüilijkheden te geven en 
rust.i.g c;e ve;dere outv•ikkelJ·'le in ;·\.i:1a af tf~ wa0hten. Daarbij is 
hij zi :::h wei bevm.st, dat het room.:·1teol ~liet de tijd is, zoals hij ( 

zetrt, zijn nationale gevoelars lonb':l.rll' te ml'li<en . T\aar zijn mening 
j s dit ook de ziens~vi j ze van het mereildeel van ne hier te stede 
aBJ1wezi,te Clli '!'J.ez~"l . "'~et Chune en '.'loo Ping heeft hij nagenoee geen 
con t-9-c t moer . 
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c:fen C]eleide 
De analyserende menselijke geest maakt bij haar analytische ex

pedities, hetzij op wetenschappelijk, hetzij op elk ander terrein, 
gaarne gebruik van het hulpmiddel der vergelijkingen. Men traebt 
dan tussen twee grootheden of resultaten, die men op een bepaald 
ogenblik aan een critische beschouwing wenst te onderwerpen, de 
overeenkomsten en verschillen op te sporen, de bij de bedoelde 
resultaten heersende constellatie van betrokken factoren, invloeden 
en dies meer, te onderkennen en met elkaar te vergelijken. 

Het zou slechts in overeenstemming zijn met de leer van de in 
de filosofische literatuur bekende "school" van het empirisme, in
dien men de "redenering naar analogie", welke vooral in de juri
dische wetenschap een rol speelt, als uitvloeisel zou zien van deze 
ingeboren neiging van de mens tot het maken van vergelijkingen. 
In meer primitieve vorm uit zich deze intuïtieve tendeoz in het zich 
behelpen met beeldspraak voor gevallen. waarbij men de gecom
pliceerdbeid der materie tracht terug te brengen tot de eenvoud der 
kern ervan. 

Het behoeft dan ook geen verwondering te baren, indien men, 
zich bezinnend op de aller gemoederen bezig houdende gebeurte
nissen op politiek gebied in deze eeuw, onwillekeurig teruggrijpt 
naar de overeenkomstige periode in de voorgaande eeuw. In de 
economisch-historische literatuur pleegt men de laatstbedoelde pe
riode het tijdperk der industriëlr I'CI'Olufic te noemen, althans de 
laatste phase ervan, omdat men dit tijdperk veelal laat aanvangen 
met de uitvinding van de stoommachine door James Watt. 

De industriële revolutie had. naar later gebleken is, als haar meest 
vèrstrekkend gevolg, dat reeds vroeg In de 2e helft der 19e eeuw 
de voltooiing van een machtsverschuivings-proces zich begon af te 
tekenen, een verschuiving van politieke macht van het Europese 
continent naar Engeland. 

Reeds bij een eerste confrontatle van deze 19e eeuwse periode 
met de huidige. vallen de versebillen en overeenkomsten tussen beide 
direct op. Een der overeenkomsten ligt hierin, dat de voorgaande 
evenzeer als de huidige periode, er ,één was van heftige beroeringen 
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op politiek gebied. De gevolgen van de industriële revolutie immers 
sloegen van de economische sfe~r - waar zij de gemechaniseerde 
productie der goederen in de plaats stelde van die met behulp van 
de handenarbeid - welhaast direct over naar de politieke sfeer. De 
macht»verschuivingen In de richting van Engeland leidden er uit
eindelijk toe, dat dit land zijn "World Empire"' kon opbouwen. 
Duidt de opgemerkte overeenkomst voornamelijk op dezelfde aard 
der beroeringen, een andere grote overeenkomst is tevens op te 
merken in bet ver/.()Op dezer gebeurtenissen: in beide gevallen vcr
toont dit verloop een heftig, explosief karakter, 

Het markante verschil met de tegenwoordige periode is niet 40• 

zeer. dat men thans. voor wat Engeland betreft. de afbrokkeling 
van het Imperiaal gebouw beleeft. doch wel dat, waar toentertijd 
het speeltoneel zich hoofdzakelijk uitstrekte tot het Europese ter
ritoir en de rollen werden toebedeeld aan het blanke ras, thans 
ook, en niet In de laatste plaats, de Oostelijke helft der wereld een 
actieve rol voor zich opeist. Men zou gerust kunnen zeggen dat 
de Aziatische figurant zich ontwikkeld heeft tot een der belangrijke 
hoofdrol-vervullers. 

De functie-verwisseling van de Aziaat is niet zonder moeilijk· 
heden gepaard gegaan. Indien wij ons slechts bepalen tot dat ge
deelte van het Oosten, op welks bodem de meesten van ons, leden 
van de studerende Chinese gemeenschap hier te lande, het levens
licht zagen en waartoe Wij reeds uit dien hoofde ons direct ge
bonden voelen, dan weten wij langs welk een moeizame weg zulk 
een functie-verwisseling plaats vond. 

Alhoewel de eigenlijke consolidatie van de verkregen positie, 
welke noodzakelijk zal zijn om ook in de toekomst 1n het zadel 
te blijven, nog zal moeten plaatsvinden, kan de huidige Ronde 
Tafel Conferentie als het einde worden gezien van de bedoelde 
zware weg voor de functie-verwisseling. Tevens is ze evenzeer als 
sluitpost op te vatten van de balans der herziene verhoudingen 
tussen lndonesia en Nederland. Een bedrijfsbalans sluöt het afge
lopen boekjaar af en luidt tegelijkertijd een nu:uw boekjaar in. 
Hoeft er nog aan getwijfeld te worden, dat wij ons realiseren, dat 
ook de afsluiting van deze Indonesisch-Nederlandse balans het 
einde van een periode aankondigt en bet begin ener nieuwe in
luidt? Een groots moment inderdaad. 

Het verheugt de redactie de lezers op dit historische ogenblik. 
terwijl een nieuwe mijlpaal in de loop van Indonesia's en Neder• 
lands geschiedenis wordt ingeleid, een nummer van de Chuog 
Hwa H11i Tsa Chlh aan te bieden, welke eerste pagina's gevuld 
zijn door persoonlijke regels van de hand van Z.H. Sultan Hamid 11. 
Z. Exc. Moh. Hatta en z. Exc. J. van Maarseveen, Voorzitters 
resp. van de B.F.O., Republikeinse en Nederlandse delegatie ter 
Ronde Tafel Conferentie, aan wie de redactie voor de toegekende 
eer en gunst haar dank betuigt. 

DE REDACTIE. 

l 

De Redactie heeft hel genoegen de lezers de volgende 
bijdragen van de hand van Z.ll. Sultan llamid ll. 
Z.E. 'tvlohammad llutta en Z.E. J. H. van 
f\ laarseveen aan le bieden, 

Als voorzitter van de B.F.O. (Bijeenkomst voor Bijzonier over~ 
leg) en als zodanig deelnemend aan de Ronde Tafel Conf.2r~ntie 
stel ik het verzoek om een bijdrage te leveren voor het orgaan 
van Chung Hwa Hui ten zeerste op prijs. 

Uit dit verzoek immers blijkt dat bij cle Chinese studenten in 
Nederland een grote belangstelling bestaat voor het wet ~n wee 
van Indonesië en in het verloop van de Ronde Tafel Confe
rentie, welke thans in Den Haag wordt gehouden. 

Deze besprekingen betreffen de levensbelangen van Indonesië 
en Nederland. Als resultaat van deze conferentie zal het Indo
nesische volk als een eenheid de onafhankelijkheid verkrijgen 
en van dit Indonesische volk maakt de Chinese bevolkingsgnep 
een integrerend en belangrijk deel uit. 

De belangstelling van de Chinese studenten uit lndonesië 
voor de besprekingen, welke thans hier worden gevoerd is der
halve vanzelfsprekend, maar ook verheugend. 

Ik zeg hier met opzet verheugend. Herhaaldelijk immers heb 
ik moeten constateren dat aan deze aandacht voor Indonesië 
en zelfs voor de belangen van de eigen Negara of Daerah, waar
bij toch ook de Chinezen ten nauwste zijn betrokken in be
paalde kringen oog wel eens het een en ander ontbreekt. Dat 
men daar het oog uitsluitend gericht houdt op de eigen. particu
liere aangelegenheden en op China en de zo belangrijke gebeur
tenissen aldaar; dat men zich bijna uitsluitend op China oriën
teert en niet of slechts in geringe mate medeleeft met Indonesië 
en het Indonesische volk. 

Dat men zich dus niet samenhorig gevoelt, doch slechts ~en 
Chinese groep in Indonesië, door geboorte- of woonplaats en eco
nom.iscl1e betrekkingen enigermate met land en volk verbonden. 

Het is mij opgevallen, dat Chinezen in verschillende stt·~ken 
van Indonesië zelfs de taal van het land niet kennen en ook de 
wil niet h~pben in deze ongewenste toestand v·~rbetering te 
brengen .. 
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Daarom acht ik de belangstelling bij de Chinese studenten in 
de huidige besprekingen, in de gebeurteniss-an Indonesië betref
fende verbeugend en noodzakelijk. Deze gebeurtenissen en de 
besprekingen in Den Haag zijn immers, zoals hier bo'17en reeds 
gezegd, van beslissende betekenis voor de toekomst van Indo
nesië en Nederland, voor de mogelijkheid van een duurzam.a 
samenwerking van beide landen en zij zijn eveneens van zeer 
groot belang voor de gehele wereld. 

Niet zonder reden zijn aller ogen: van Amerika, Rusland, India 
China en Engeland, van Oost en West op Den Haag gericht e~ 
ziet men vol spanning uit naar de resultaten, welke thans 
spoedig bereikt zullen moeten wgrden. 

In dit verband mag ik niet nalaten melding te maken van het 
feit, dat een groot deel van de Chinese bevolkingsgroep in In
d~:mesië, in tegenstelling met evenbedoelde groepen heeft getoond 
zrch wel één te gevo~1en met het Indonesische volk door de 
vertegenwoordigers der Regeringen der Deelstaten ter Ronde 
Tafel Conferenti1e ook als hunne vertegenwoordigers te erken
nen IC'1l id.oor zich uit te spreken voor automatische verkrijging 
v~n. de Indonesische nationaliteit op het moment van de souverû
mtertsoverdracht. Ongetwijfeld zal dit het samenborigheidsbesef 
van de v.erschillende bevolkingsgroepen zeer bevorderen en de 
tegenstellingen doen verdwijnen, waarvan in het tijdperk, dat 
thans wordt afgesloten, helaas meermalen is gebleken. 

. J:?e Chinezen zijn sinds eeuwen in Indonesië gevestigd en door 
mrugc b~nden met ons lan~ verbonden. Ze zjjn door hun cul
tuur, V~Jt en spaarzaamberd en door bun werkzaambeid op 
econo~~:uscb gebied van grote waarde voor de toekomst van In
donesle, voor de wederopbouw, voor bet herstel van de walvaart 
en de verdere ontwikkelin.g. 

Om hun plaats in het geheel naar behoren te kunnen vervull.an 
zal ?.ok hun bestaans- en rechtszekerheid veilig gesteld dienen 
te ZIJD. 

De s~uvereine en onafhankelijke Republiek Indonesïë Serikat 
moet ZIJD een rechtsstaat, waar het voor een ieder onverschillig 
ras en ge.loof, goed zal zijn om te leven. Waar ord'e en rust ge-
weten 'h ·d ··b ·a • . . SvriJ Cl • VnJ e1 van woord en vereniging waar de men-
seliJke rechten zullen zijn verzekerd. ' 

. Het is onze taak biervoor te wake:n, er voor zorg te dragen 
flat ~e fundd~enten van de staat hecht en stevig zullen zijn en 
~et lS aan e JOngeren er voor zorg te dragen hunne beste krach
ten te

1
geven, opdat in deze staat ook in de toekomst orde recht 

en we vaart zullen heersen. ' 
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Indonesië heeft veel geleden in de laatste jaren; op elk gebied 
van staatszorg, op cultureel en economisch terrein zal veel 
moeten worden hersteld en weder opgebouwd. een geweldige 
achterstand moet worden ingehaald en veel werk dat onvolhdig 
of onvolmaakt was, moet worden voortgezet en verbeterd. 

De to~komst zal voor de jonge Indonesische Republiek niet 
gemakkelijk zijn, niet alleen inwendig, doch ook internationaal. 
Zij zal moeten tonen in staat te zijn zich in een :eer roerige 
wereld vol gevaren te handhaven en haar aandeel bij te dragen 
in het belang van vrede en recht. 

Gaarne maak ik daarom van de mij geboden gelegenheid 
gebruik om op U, jongeren uit Indonesië een beroep te doen 
om U terdege voor te bereiden op de taak, welke U wacht en 
in later jaren - na volbrachte studie - Uwe krachten en talen
ten in dienst te stellen van land en volk van Indonesië dat ook 
Uw hulp niet zal kunnen ontberen. ' 

's-Gravenhage, 20 September 1949. 

De Voorzitter van de B.F.O., 

HAMID II, 
Sultan van Pontianak. 
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Dari R. T. C. ke R. I. S. 
"Er is maar één land dat mijn land kan ;:ijn, 

Het groeit naar de daad en die daad is mijn." 

(René de Clerq). 

Udjud K.M.B. ialah melaksanaka~ penjerahan kedaulat;an jang 
penuh dan njata kepada Indones1a. Selambat-lambatn)a pada 
achi!' tahun 1949 maka terdirilah Republik Indonesia Sarikat 
jang merdeka dan berdaulat. Dengan berdirinja R. I. S. tertja
pailah tjita-tjita bangsa Indonesia jang berpuluh tahun diper
cljoangkan dengan korban jang tidak sedikit. 

Kegembiraan memptmgai Tanah Air m~rdeka akan memuntjak. 
Sang Merah Putih akan berkibar seluruh Indonesia dengan 
semaraknja, melambai-lambai dierobus angin, seolah-olah ia me
mintakan rahmat Tuhan Jang Mahakuasa, supaja bangsa jang 
berlindung dibawahnja terpelihara hendaknja sepandjang masa. 
Air mata akan berlinang karena gembira dan terharu melihat 
kebesaran jang dilimpahkan Tuhan kepada bangsa. Kerongkongan 
pemuda akan kering karena menjanjikan lagu Indonesia Raja 
deogan tak putus-putusnja. 

Memaog, semua oraog jang bernama putera bangsa akan ber
suka-raja, riang gembira. Tanah pusaka baogsa dimiliki kembali! 

T etapi selain dari gembira, kita harus insaf pula a kan kewa
djiban kita sebagai warganegara dan putera bangsa. Indonesia 
Merdeka kita peroleh sebagai hasil perdjoangan dan pengorbanan 
pernimpin dan rakjat dimasa jang lampau. Untuk mentjapai 
tjita-tjita ini, banjak diantara mereka itu jaog sengsara dalam 
pembuangan, roeringkub dalam tutupan dan meninggal dimedan 
pertempuran, tetapÎ senantiasa menjimpan dalam hatinja jao.g 
luka wadjah Tanah Air jang duka. Banjak diantara mereka 
itu jang berdjoang dengan tiada mentjapai tudjuan. Mereka 
banja merasakan pahitnja. Buahnja kita sekarang jang memetik. 

Oleh karena itu adalah kewadjiban bagi kita untuk memeli
hara ba;ta pusaka bangsa itu dengan sebaik-baiknja, menjempur
nakannJa untuk ~ebahagiaan anak-tjutju kita, angkatan datang. 
Seb~g~imana lelubur kita berdjoang dan herkorban untuk kita, 
dem1kian pul a seharusnja kita berusaha untuk keselamatan bangsa 
dan rakjat dimasa datang. 

Sebagai njilgara . jang .baru bangun, R.I.S. akan menghadapi 
pada permulaan dJalann)a berbagai kesulitan jang ticlak enteng. 
Perurnaban Rindia Belanda jang lama, jang ditimbaug-terimakan 

26 

' 

1 

kepada R.I.S., diberati dengan butaug jang sebagian barus dipiku1 
oleh R.I.S. Selandjutnja perbelandjaan negara pada penjerahan 
tanggung djawab kepada pemerintah R.I.S. serneutara menjatakan 
defisit jang tidak sedikit. Dari begroting jang berdjumlah 3000 
miljun, hanja separoh, j.i. 1500 djuta rupiah jang dapat dipenubi 
dari pendapatan negara. Bagaimana menutupi jang separoh lagi? 
Pindjaman dalam negeri tidak akan mentjukupi berhubung dengan 
kemiskioan rakjat Beberapa tahun akan berlalu lebib dulu, 
barulah akan tertjapai perimbangan antara pendapatan dán pen
geluaran. Dan tjara bagaimana mengatur rumah tangga negara 
dalam serneutara itu? 

Inilah berbagai soal jang sulit jang akan dibadapi oleh In
donesia Muda dan pemuda Indonesia. Mungki.n kegembiraan 
tadi akan berebah mendjadi gelisah dan putus asa. Tetapi, bu
kanlah adat bagi pemuda ut~tuk bcrputus asa menghadapi kesu
litan. Adat pemuda berdjoang melawan kesukaran, agar kesu
karan itu lenjap, berganti keselamatan bidup bagi bangsa. 

Indonesia Merdcka tak ada gunanja bagi rakjat, apahila ia 
tidak sanggup membedkan kcluasan hidup dan kemakmuran. 
Beratus tahun rakjat bidup dalam scngsara dan kemiskinan, 
dikatakan karena pendjadjahan. Dan dalam Indonesia jang mer
deka dan berdaulat, rakjat mcnghendalci buahnja kemerdekaan 
itu. Kalau pernimpin negara tak sanggup membawakan kema'
muran kepada rakjat, djangan diharap mereka akan ditaati oleh 
rakjat. Mungkin pimpinan negara akan dikuasai oleh negeri 
luaran kembali. 

Angkatan sekarang akan merasai le::atnja mendjadi bangsa 
jang merdeka, orang jang terhormat, tetapi barus sanggup pula 
menelan pahitnja, dengan tiada gentar. Merdeka berarti pula 
tanggung djawab Bagi diri sendiri. Tanah Indonesia jang kaja 
pasti akan membuahkan kebabagiaan dan kesedjahteraan hidup 
dimasa datang. Tetapi untuk mentjapai kebahagiaan dan kese
djahteraan itu, kita harus sanggup menderita lebih dulu. Mende
rita' sambil membangun. 

Banjak diantara kita jang terlampau mementingkan keperluan 
peribadinja dan melupakan kcpentingan masjarakat. Tetapi se
djarah segala zaman menundjukkan bahwa tak mungkïn orang
seorang hidup berbahagia dan kekal ditengah-tengah masjarakat 
jang sengsara. Kebabagiaan hidup orang-seorang banja terdjaroin 
apahila masjarakat seluruhnja sedjahtera hidupnja. Ini adalah 
suatu adjaran lama, jang lazim diutjapkan oleb pudjangga dari 
berbagai masa. Adjaran b.idup itu harus dipahamkan. Oleh ka
r.ena itu segala warganegara jang roenamakan dirinja putera 
bangsa barus bernsaha lebih dulu mentjapai kesedjahteraan hidup 
bagi selurub bangsa Indonesia. 
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R.I.S. jang berdasarkan demokrasi dan peri-kemanu~iaan akan 
mengenal hanja satu matjam w~ganegar~, ~engan tt~da mem
beda-bedakan asal-usulnja. Siapa Jang lahir di Indones1a, betapa 
djuga asal orang tuanja, bol~h ~emandang . In~onesia seb~gai 
tanah airnja dan dapat ment]mtal Tanah Air Ja~g molek 1tu, 
dapat mendjadikannja djadi tan~ harap~n bag1 turuna~ja. 
Tanah air sendiri menuntut dan puteran]a pengorbanan ]ang 
perlu untuk memelihara kelandjutan bangsa dan negara. 

Sebab itu, kepada turunan bangsa Tionghoa jang bakal men
djadi wargan~ara Indonesia Merdeka, aku berbarap: sumbang
kanlah tenagamu dan 5liä"h-pik:i:rruïillu untuk membangun Indo
nesia tanah air kita bersama, agar supaja dalam Indonesia dimasa 
datang lenjap segala perbedaan bangsa dan bilaug pula perb~daan 

1 kekajaan jang rnendjolok mata. 

Tudjuan kita bendaklab mentjapai suatu bangsa jang bersatu
padu, tak'kan terpisah-pisah dalam suka maupun duim. Indonesia 
tanah pusaka, pusaka kita semuanja. 

Marilah kita mendo'a: "Indonesia bahagia"! 

Marilah kita berdjandji: "Indonesia abadi"! 

MOHAMMAD HATTA. 
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De Chinese bevolkingsgroep heeft van oudsher in Indonesië 
een rol van betekenis gespeeld en bijgedragen tot de ontwikkeling 
van de economische mogelijkheden, waardoor dit gebied e~n be
langrijke plaats in het wereldbestel kreeg. 

Daarom begrijp ik ten volle Uw belangstelling - zich ook 
uitende door dit speciale nummer van de Chung Hwa Hui Tsa 
Chih - voor de thans in 's-Gravenhage bijeengekomen Ronde 
Tafel Conferentie. Slaagt deze, dan zal het vrijheidsideaal van 
de In<ioJJ.esische volkerengemeenschap op het punt staan ver
we.2lenlijkt te worden. Dan zal de nieuwe staat de krachten 
moeten opbrengen om zowel de geestelijke als de stoffelijke 
belangen van de bevolking te verzorgen. 

Het is aan dit werk. dat alle bevolkingsgroepen, die in Indo
nesië onder" bet nieuwe staatsgezag verenigd zullen zijn, naar 
beste vermogen zullen moeten bijdragen. Want het is dit w·erk, 
dat de nieuwe staat de levenssappen zal moeten geven zonder 
welke bij, trots alle geestkracht, waarmede hij in het leven wordt 
geroepen niet kan bestaan. En zoals in het verleden, zal daarbij 
de taak van de Chinese bevolkingsgroep bepaling vinden in naar 
beste weten mede te werken aan de verdere economische en cul
turele ontwikkeling van bet land waarmee zij sinds vele eeuwen 
door sterk~ banden verbonden bleef. Zo zal in de nieuwe ver
houding tussen Nederland en Indonesië, welke er een zal zijn 
van samenwerking in vrijheid, de Chinese bevolkingsgroep we
derom een aandeel kunnen hebben dat zich als onderdeel van 
deze verhouding spreiden zal over breder vlak en daarmee, naast 
Indonesië en Nederland, d~ gehele wereld ten zegen kan zijn. 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 
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C ul Luurhistorische beschouvvin gen achlcr 
het Indonesische minderheidsproblcem. 

Schrijver dezes heeft lang geaarzeld alvorens te besluiten deze 
beschouwingen juist op dit tijdstip te publiceren. Deze aarze
ling vloeit voort uit de overweging dat er juist nu reeds ::ovele 
meningen en tegenstrijdige belangen naar voren worden gebracht 
dat nog meer woorden in deze zaak eerder verwarrend dan v~r
helderend zouden kunnen werken. Bovendien zijn de opvattingen 
hier verkondigd - hoewel het resultaat van ~gen overdenking 
gedurende de Japanse bezett;ingsperiode en van vele contacten 
en gesprekken met Indonesische nationalisten en prominente 
Hollandse figuren nadien, toch geenszins nieuw en origineel -
nog niet afgerond en voldoénde gedocumenteerd. Het was das 
scbr~jvers bedoeling om van deze gehele materi·e aerst een gron
dige studie te maken. om de conclusies waartoe hij jaren geledan 
gekomen is met historisch feitenmateriaal te kunnen staven en 
het betoog des te klemmender te kunnen maken. Het moment 
is echter gekomen, dat diep ingrijpende veranderingen ve1en 
voor beslissingen zullen plaatsen die genomen moeten wordan 
zonder dat alle factoren die hiervoor overwogen moeten word·an 
voldoende beseft of geweten worden. Het is aen gevoel van 
medeverantwoordelijkbeid dat tenslotte de schrijver Gttoa ge
bracht beeft, om toch deze uiterst bescheiden bijdrage in de 
algemene meningsvorming hier te leveren, niet als onbetwistbare 
waarheden, maar integendeel als alsnog strikt subjectieve sug
gesties die in gezamenlijke overdenking kritisch getoetst zullen 
moeten worden en hierdoor concreter gestalte zullen naman. 

Op de Cbung Hwa Hui-bijeenkomst van 4 September j.l. te 
Den Haag met de Chinese delegatie-Iedenvan de Republiek 
In~onesia en de B.F.O., is zeer sterk er op aangedrongen dat de 
C~tnese gemeenschap van studerenden bier te lande. niet .zich 
blind staart alleen op de rechten en garanties die ze in Indonesië 
van de toekomstige staat heeft te verwachten, maar vooral ook 
op . de positieve bijdrage die de Indonesische staatsbu'rgers van 
Chmese afkomst omgekeerd bij de vorming van deze Staat 
kunnen levere~. ~angezien zulk een positieve bijdrage in hoge 
mate afhankelJJk 1s van de concrete positie waarin de bovenbe
doelde staatsburgers momenteel verkeren en van de historische 
a~htergrond ~ervan, is het noodzakelijk ons bierop nader te be~ 
zmnen, tenemde a~d':ls de m~est gerechtvaardigde houding te 
kunn~n bepalen. Dtt 1s wa~ dit artikel in grote trekken beoogt. 
Te~lle van de beknopt~etd :worden de beschouwingen in ~aven 
stellingen ge~roepeerd, die h1er alleen I.Dlaar geponeerd en niet 
nader gemot:J.veerd worden. Wellicht dat het de schrijver later 
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vergund zal worden op enige van zijn stellingen uitvoeriger in 
te gaan. 

Stelling 1: Ethnologisch en cultureel be::ien vormt In:lonesië 
waarschijnlijk bet beterogeenste conglomeraat ter wereld. De 
positie van een minderheid in zo'n configuratie is niet zo::e:ar die 
van een corpus alienum in een enkelvoudig organisch gebed, als 
wel die van een integrerend bestanddeel in een symbiotisch to
taal. Het federatieve karakter van de toekomstige Indonesische 
staat is de meest adaequate politieke uitdrukkingsvorm van deze 
heterogene eenheid. Hiermede worden de vertikaal gescheiden 
ethnologische en economische groepsbelangen gewaarborgd en 
tevens gecoördineerd. Deze vertikale indeling wordt echter do:.-r
kruist door andersoortige groepsbelangen die in hun horizontale 
spreiding bijna de hele brceJtc overspannen. Hiertoe behoren 
b.v. de belan,gen van de blanke en gele minderbeden die moeilijk 
geographisch te localiseren zijn. Er zijn gerechtvaardigde be
zwaren tegen om bun politieke en economische status bjj:ronder 
te releveren, maar in de sociale en culturele structuur verdienen 
ze zeker een eigen positie in bet belang van de algemene sa
menhan,g. 

Stelling 2: De autochtone bevolking, hoofdzakelijk behorende 
tot het Oud-Mongoloïde en Nco-Melanesische hoofdras. ver
toont een sterke .innerlijke gevarieerdheid. Hieroverheen zijn in 
de loop der historie vier belangrijke expansie-golven overgevloeid. 
Door de verspreide ligging der diverse eilanden zijn deza golven 
niet overal geljjkmatig verspreid. Deze expansies hebben cultuur
historisch bezien het beeld van Indonesië totaal veranderd, en 
een eventuele "autochtone cultuur" volledig verdrongen. Daze 
vier golven zijn de Hindoe-expansie, de Mohammedaanse expan~ 
sie, de gele expansie en de blanke expansie. De Hindoe-expansie 
leidde tot culturele, de Mohammedaanse tot religieuze, de gele 
tot economische en de blanke tot politieke dominatie. De Indi
sche en Voor~Aziatische golf hebben zich biologisch practisch 
geheel geassimileerd. (De Indische en Arabische mindarheden 
van tegenwoordig zijn onaanzienlijk en hebben zich it1 latere · pe~ 
riode gevormd). De gele en blanke expansie-golven bereikten 
Indonesië pas in de Nieuwe Geschiedenis en vloeien voort uit 
een massa-probl~em (zie stelling 5). 

S~lling 3: De belangrijk;e wereldbeschavingen zijn hoofd
zakelijk opgebloeid in het randgebied van Eurazië. Ze zijn in 
vier groepen in te delen : Het Europese, Voor-Aziatisch-Egyp
tische, Indische ·en Chinese blok. Nu bestaat er een uiberst merk
waardig cultuur-historisch paralellisme in de ontwikkeling van 
de Europese en Chinese beschavingen. 

Deze stelling van het parallelisme China-Europa vormt de 
kern van dit artikel. Uitvoerig uitgewerkt zou deze grondge- ' 
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dachte kunnen leiden tot een revolutionaire herwaardering van 
de rol die de Europese en Chinese beschaving elk in de wereld
geschiedenis hebben gespeeld. We zullen hier vanwege plaatsge
brek volstaan met enige aanduidingen die deze uitspraak enigs
zins kunnen motiveren. 

China. Europa. 

Oorspronkelijke natuurgemeenschap verbrokkelde omstreeks de 
7e eeuw v.Chr. Aanvang van gevarieerde en diepzinnige wijs~ 
gerige speculaties. Opkomst van het Klassieke Humanisme: 

Confucius (551...-479 v.Chr.) Socrates (470..--399 v.Chr.) 
en leerlingen : 

Mendus en Hsun Tse Plato en Aristoteles. 

Hiernaast vele andere wijsgerige scholen, o. a.: 

Yang Choe 
Taoïstische school 

Epicurus 
Stoa 

Omstreeks de 2e eeuw v. Chr. stichting van een machtig imperium: 

Wereldrijk der Han~dynastie. Wereldrijk der Caesaren. 

In plaats van de natuurgemeenschap steunend op persoonlijk gezag 
en ethische regels een staatsvorm op legale basis. Codifkering van 

wetten. 
Omstreeks het begin van de jaartelling opkomst van sterke 

religieuse stromingen. 

Uit Voor*Indië komt het Boed~ Uit Voor*Azië komt het Chris~ 
dhisme met Hindoeïstische tendom met Manichaeische 
invloeden. invloeden, 

Confucianisme tot staatscultus Christendom tot staatscultus 
verheven (136 v.Chr.) verheven. 

Chinese legers in voortdurende Romeinse legers in voortdurende 
strijd tegen Noord* westelijke strijd tegen opdringende rand~ 
,.barbaren". volkeren. 

Verdrijving van de Hunnen Westwaarts veroorzaakte de Grote 
Volksverhuizing. 

Op de eenheid van het Han~ Op de eenheid van het West~ 
. rijk volgde de verbrokkeling. Romeinse Rijk volgde de ver~ 
San Kuo en .. Zes dynastieën' '. brokkéling. Vele West~ Euro* 

pese staten. Strijd om de 

Hereniging onder de Soei* 
dynastie. 

Wederopbloei in de Taoïstische~ 
Boeddhistische T' ang*periode. 
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hegemonie. 
Hereniging onder de Christe* 

lijke Frankische keizers. 

Hoogtij van de Middeleeuwse kunst. Hoogstaande mystiek. 
Islam bracht scheiding tussen ,.Oost" en ,.West". 

Strijd van China tegen Mon* Strijd van Christelijk Europa 
golen en Tartaren. tegen Turken en Saracenen. 

Kruistochten. 
Uitvinding van de boekdrukkunst. Renaissance en ,.herontdekking 

van de klassieken". 
Imperialistische Yuan-dynastie. lm perialistische Habsburg* 

monarchie. 
Opleving van de wereldhandel. Uitzwermen over zee. 

Expedities van Cheng Ho naar Expedities van Columbus, Vasco 
Achter-Indië, de Indonesische da Gama, Magelhaans en 
archipel. India, Perzië en anderen. · 
Afrika. 

Begin van de gele en blanke 
expansies. 

De Li Hsueh van het Nee
Confucianisme (Choe Hsi e.a.) 
geeft een eigen interpretatie 
der klassieken. 

Idealistische school van Loe 
Chioe Yan en Wang Yang 
Ming. 

Practische philosophie en staats
philosophie van Tai Toeng 
Yuan en K'ang Yoe Wei. 

Politieke prominentie verplaatst 
zich naar Japan. 

Spreiding van het Boeddhisme: 
India, China, Japan. 

Volksverhuizingen. Kolonisaties 

Humanisme in Italië, Frankrijk 
en de Nederlanden. Eigen 
interpretatie der klassieken. 

Idealistische school van Fichte 
en Hegel. 

Positivisme en Sociologie van 
A. Comte. Staatsphilosophie 
van K. Marx. 

Politieke prominentie verplaatst 
zich naar de Verenigde Staten 
van Amerika. 

Spreiding van het Christendom: 
Klein*Azië, Rome, West* 
Europa. Amerika. 

Botsing van Japan en U.S.A. in de Pacific-oorlog: 
Pearl-Harbur, Singapore, Indonesië! 

China en Europa wederom gescheiden door een 
Centraal-Euraziatisch rijk I 

S~lling 4: Naast de opmerkel~ke analogie zijn er n(\tuurlijk 
ook betekenisvolle verschillen. Ze maken het wezenlijke onderscheid 
uit tussen de Europese en Chinese geest. Ook dit anti-paral1~lisme 
tussen China ;en Europa wordt hier slechts zeer schetsmatig 
aangeduid: 
Door de officiële erkenning van 

het Confucianisme kreeg de 
Chinese samenleving een meer 
ethische binding. 

Door de officiële erkenning van 
het Christendom kreeg de 
Europese samenleving een 
meer sacrale binding. 
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De wijsgerige belangstelling van 
de Chinees is meer gericht op 
de mens en op levensbeheer
sing. 

De levensinstelling is concreet 
en pragmatisch. 

De Chinese geest is humanistisch 
en tolerant. 

De Chinese levensvisie is in 
hoofdzaak monistisch: ge
meenschapsgevoel. eenheids
gedachte, idee van levens
totaliteit. 

Ontbreken van een hoog ont
wikkelde systematiek en me
thodiek. 

De wijsgerige belangsteil ing van 
de Europeaan is meer gericht 
op de natuur en op natuur
beheersing. 

De levensinstelling is vaak ab
straherend en metaphysisch. 

De Europese geest is gods
dienstig en militant. 

De Europese levensvisie is sterk 
dualistisch: aards en boven
aards leven, individualisme 
en collectivisme, stof en geest. 

Systematiek en methodiek leid
den tot ontwikkeling van ma· 
thematiek, natuurwetenschap 
en techniek. 

Zeer typerend is het verschil in karakter van de blanke en gele 
expansie in Indonesië : 

Chinese immigranten waren Europese immigranten waren 
hoofdzakelijk handwerks- en meer ondernemende groot-
ambachtslieden, oefenden zelf- handelaren, plantagebouwers, 
standige kleine beroepen uit, industrialisten. 
kleinbedrijf, tussenhandel. 

Sterk gemeenschapsgevoel zon
der organisatorische lichamen. 

Dringen zich in de Indonesische 
samenleving. 

Acclimatiseren zich ten volle 
door hun tolerante en syn
cretistische levensinstelling. 

Ontwikkelden direct uitgebreid 
gezagsapparaat. Kolonisa· 
toren. 

Organiseren zich op de Indo· 
nesische samenleving. 

Acclimatiseren zich moeilijk door 
hun dominerend zelfbewust-
zijn. 

Stelling 5: Blanke en gele expansie vloeiden voort uit .een 
massaprobleem. Het intensieve contact tussen "Oost" en "West" 
van de Klassieke periode werd in de Middeleauwen onderbroken 
door de ontwikkeling van de Islaml en het Centraal-Aziatische 
Mongolenrijk Met het loslatoen van het feodale systeem, da ver
brokkeling van de sacrale eenheid van het Christelijk Europa en 
va,n de ,ethi~che eenheid van het Confucianistische China, de op
komst van ,e,en "derde sta,n.d", dè opbloei. van een wereldhandel. 
de ontsluiting van ni:euwe gebieden (geographisch zowel als 
geestelijk) zette de expansie in. Innerlijke sociale omwentelingen 
::etten de massa's in beweging. Emigratie was één van da oplos
singen van het massaprobleem, geen definitieve maar een voor· 
lopige. De sociale spanningen moesten tot uitbarsting komen in 
de latere sociale revoluties. Het massaprobleem is thans over de 
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gehele wereld acuut. De oplossing kan alleen ean universele zijn, 
en ligt in de stabilisering van de volkerengemeenschap tot zen 
g~coördineerde 'vereldgemeenschap oen in de universele herzie
ning van de sociale structuur. Het Indonesische minderheden
probleem staat niet los en zelfstandig, maar vormt een onderdeel 
van een universeel probleem. De oplossing van het ene draagt bij 
tot de oplossing van bet andere. Minderbeden vormen alleen dan 
problemen als hierachter grote massa's staan. 

Stelling 6: De dominerende en exclusieve posities van de 
minderbeden in Indonesië zijn vervloeid. Op de Hindoeïstisch
Boedhistische culturele ondergrond hebben latere invloe.1en: Is
lam, Christendom, Westerse wetenschap, modern industrialisme, 
radicale verànderingen aangebracht. en nieuwe structuren ge
vormd. Ook in de politieke en sociaal~economische constellatie 
hebben vele ingrijpende verschuivingen plaats gevonchn. Het 
tij_dperk van het koloniale bestuur is voorgoed voorbij. De so
ciale ~gelaagdheid is vervloeid en zeker zijn de dominerende posi
ties van r,esp. blanken, Chinezen en Indonesiërs in een bepaalde 
exclusieve sociale laag verdwenen. Overgebleven zijn ·ae speci
fieke ethnolog.ische en culturele groepsbelangen. Hieruit moet 
een overkoepelende synthese groeien. 

Stelling 7: Uit de bovenstaande stellingen volgt in grote lijnen 
de concrete taak die de Chinese minderheid in Indonesië bescho
ren is. Indonesië ligt op bet kruispunt waar historische en cultu
rele stromingen elkaar ontmoeten. Indonesië is door wijdvertakte 
en diepingrijpende politieke, sociaal-economische. culturele be
langen met alle centra in de wereld verbonden. Uit deze bete
rogene veelbeid moet een levende synthese groeien waarin de in
tegrerende bestanddelen representatief zijn verwerkt. In de op
bouw van deze synthese heeft ook de Chinese gemeenschap 
actief en welbewust mee te werken. De in het verleden aange
nomen houding van passiviteit past niet langer in de tegenwoor
dige situatie. Vooral in de culturele synthese dient de rol van 
de Chinese minderheid veel actiever te zijn. (Zie stelling 3 en 
4). Grondige kennis van de eigen culturele tradities is vereist. 
Hieruit moet door een fundamentele herwaardering dit histori
sche erfgoed aangepast worden aan de stand en de eisen van de 
moderne wereldbeschaving. · 

Indonesië zal straks niet onafhankelijk zijn van Nederland, 
maar met Nederland en met de gehele wereld. Welke politieke 
beslissingen er ook genomen worden, hoc de politieke constel
latie in de wereld zal zijn, hieddoor zal de wording van Indo
nesië als zelfstandige gemeenschap slechts bûnvloed en gericht 
lcunnen worden, niet beslist. De beslissing hangt af van de con
structieve voortdurende werkzaamheid ,van allen die aan deze 
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gemeenschap deelnemen. Hoe actiever aan .aen synthese wordt 
gewerkt des te beter worden de specifieke minderheidsbelangen 
gediend' en gewaarborgd. Wat de Chinese minderheid aan posi
tiefs kan bieden is overduidelijk eri niet enkel een probleem van 
theoretische bezinning en bespiegeling, maar vooral van daad~ 
werkelijke doorleving. 

Voor de Chung Hwa Hui, die het voorrecht geniet recht-
streeks met de bronnen van de Westerse beschaving in contact 
te komen en te leven te midden van een tijdbewuste omscha
keling in het leven van West-Europa. zal dit _alles ni~t anders 
dan stimulerend kunnen werken. U1t de apathtsche slutmer van 
bet laatste decennium moet de belangstelling gewekt en het ge
voel van medeverantwoordelijkbeid geprikkeld worden. Dz hui
dige ontwikkeling wijst in de richting van doelmatige culturele 
samenwerking. Dit is geen utopie maar een historische, nood
zaak. Moge nu, 2500 jaar na de geboorte van Confucius. de 
Chinese gemeenschap in Nederland uit het Taoistisch gemijmer 
wederom in het volle Leven treden en in de bres springen voor 
eeuwenoude humanistische waarden die in een chaotische wor
steling dreigen onder te gaan. Al het nieuwe komt niet zo maar, 
maar groeit organisch voort uit een levend verleden door wel
bewuste mep.selijke ins.Panning. Moge methodische en systema
tische herwaardering van dit rijke verleden tot inspiratie kunnen 
strekken van ~en moderne cultuurprestatie in de geest van Con
fucius' revolutionaire visie! 

KWEE SWAN LlAT. 

Onderwijsproblemen. 
Noch financiën, noch handel en nijverheid, maar 

opvoeding in de ruime en diepe zin van 't woord is de 
eerste en Ik opperste bekonunernis van ee/L vrij volk. De 
beste vaderlanders zijn noch partijleiders. noch de groot
meesters der nijverheid, noch de uitvinders, maar wel de 
leraars - de mannen en de vrouwen die leven en werken 
om zichzelf en al degenen, die onder hun invloed komen 
op te voeren tot dieper wijsheid, heiligheid en geluk. Dit is 
het edelste werk. Dat is eer, waardigheid en zegening. 

Spalding. 

Opvoeding en cultuur. 

Het grootste goed van een volk is zijn cultuW' en de voor
naamste taak van de opvoeding is het doorgeven van de een-
maal door eeuwen v~rworven cultuur. ·-

Een paedagoog kan terecht zeggen, dat hij een opvoeding in 
een volk niet alleen zijn geesteskapitaal wordt overgeplant, 
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maar ook heel zijn cultuur-ideaal en zijn diepste levenswaarden. 
Meer dan in welke andere cultuursector ook ligt dan in de op
voeding de geest van een volk. Zo zal dus naargelang hun ver
schillende aard, andere typen der opvoeding in diverse volken 
komen. Amerika met zijn practische zin heeft een ander op
voedingstype dan Europa met zijn oude vaste cultuur. 

Wanneer het leven van een volk doordrongen wprdt door 
een overwegende aesthetische strekking, dan zal dit bestanddeel 
van natuurswege de grondslag vormen van zijn opvoeding. Bij 
de Grieken is de dichter de vader der opvoeding en de vorming 
wordt gezocht niet als een kostbaar goed, maar als een zdel 
aesthetisch sieraad, dat als middel dient om de harmonische 
schone persoonlijkheid op te bouwen. 

Bij de Romeinen, het klassieke rechts- en staatsvolk is de 
staatsman het ideaal van een ontwikkeld man. 

Na het Griekse en Romeinse opvoedingsideaal is in Europa 
het Christendom de grootste gebeurtenis in de paedagogische 
geschiedenis; in die zin, dat met het nieuwe Christelijke levens
beginsel een nieuwe aparte opvoedingsideaal is gekomen, geba
seerd op Christus .,de God-mens". Deze periode uit de Patristiek 
heeft zijn hoogste punt bereikit in de Middeleeuwen. 

Uit de Renaissance komt een nieuw mensentype en daarmede 
een nieuw vormingsstelsel. 

De verlichte eeuw brengt een verlicht-e paedagogiek. Dit ver
schijnsel in de Wereldgeschiedenis waar bij een apart cultuur
ideaal met een bijzondere levensbeschouwing een apart op
voedingssysteem wordt vereist is wel de grote ontwikkelingswet 
van de paedagogiek. 

Dit verschijnsel kan men ook in het Oosten waarnemen. Bij 
de oude Hündoes, waar 't aesthetisch-godsdienstige het overwe
gende element was, was de godsdienstige literatuur de grond
slag van de Hindoese vorming. Bij de opvoeding der oude 
Egyptenaren, die enige overeenkomstige punten met de oude 
Hind~ese vertoont, was de theologische literatuur de kern der 
opvoeding. Wat de Veda's bij de Hindoes zijn, zijn :ie 42 
heilige Toth-boeken bij de Egyptenaren. De opvoeding is ge
baseerd op het behoud ener heilige overlevering. De sterren
kunde, de artsenijkunde en alle geleerde studiën was de taak 
der priesters. De hoogste stand van weten en kunnen was het 
priesterschap. De zorg vopr de verstandelijke belangen bij de 
leden van de lager,e klasse gebeurde in de tempelschole:n. 

De vorming van de Chinezen mist evenals zijn cultuur de 
godsdi,enstige inslag. De zin van het volk is meer op het tijdelijke 
gericht en de grondslag der klassieke vorming zijn de Canonische 
boeken en bun talrijke commentaren. Het schoolexamen bestond 
uit een gedicht en een opstel. Zoals in de "Li Ki" staat dat ,.de 
ware geleerde een eerlijk hart tot zijn schat, gerechtigheid tot 
zijn grondeigendom en verrijking des geestes tot zijn gewin 
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moet maken", zo was de studie en 't ond~rwijs in 't oude China 
op een zedelijk einddoel geric~t. Zowel 1n O?~t en West kan 
men constateren dat de versebillende cultuuru1tmgen en lev<ms
beschou"'ingen andere opvoedingsidealen met ::ich meebrengen. 

Hoewel h~t opvoeden zo oud als de mensheid zelve is, is een we
tenschappelijke be:inning op opvoedingsvra~gsc~kken - de pae
dagogiek - pas later ontstaan. Het v~r~.ngs1deaal van Plat?, 
dat in zijn beroemd wcr);: .. D~ Republiek wo1;dt gevonden 1s 
zowel voor Oost en West nog steeds modern. Zijn ideaal is 
een klassiek voorbeeld voor de maatschappelijke functie van de 
opvoeding. Plato's vorming is gebaseerd op bet ontdekken van 
"the right man on the right place". Door regelmatige selecties 
wil hij nagaan voor welke taak men geschikt is en welke arbeid 
de mens het meest bevredigd. Zijn basis van onderzoek is de 
natuurlijke aanleg van de mens. De ideale opvoeding is geslaagd 
wanneer de ontplooiïng van zijn eigen aanleg tot stand is ge-
bracht. ' · 

Opvoeden is verder volgens Plato: het bewust maken van 
de :woo.•o mens. Hij streeft naar vergeestelijking vàn de totale 
mens door critiscb zelfonderzoek en een volkomen zelfbe
heersing. Hij laat ons geestesoog van de wereld van de materie 
naar bet geestesrijk wenden en daarom becritiseert bij fel iedere 
eenzijdigheid die tot misvorming van het menszijn leidt. Hij 
trekt ten strijde tegen de eenzijdige verheerlijking van de wed
strijden, tegen ·de jacht naar rijkdom, machtsbegeerte en naar 
vakbekwaamheid zonder meer. Al deze fouten signaleert hij 
als mogelijkheden die de blik van de waarbeid vertroebelen. 
Plato's opyoeding duurt het hele leven voort; in de jeugd ge
schiedt zij door leermeesters en later als volwassene is 't men
senplicht om deze taak tot zijner totale vorming ;;elf ter band 
te nemen. Na Plato zijn er vele paedagogische metboden ge
opperd •en de paedagogie is langzamerhand een zelfstandig stel
sel geworden, maar dè grondslag van het vormingsideaal hebben 
w~j aan Plato te danken. 

Het eerst werd die opvoeding door het gezin gegeven en later 
is de school pas in het levén geroepen. In vroegere tijden waren 
het onderwijs en de vormingsinstituten een elite-voorrecht van 
rijken en voornamen. Na Pestalozzi (1746-1827) begon pas de 
.,recrutement en masse". Tot de aanraking met de Westerse Cul
tuur droeg 't onderwijs in de Oosterse culturen een sacraal ka
rakter. Kennis bleef een privilege van weinig·en en uitte zich 
maatschappelijk in een positie die zich boven de massa verhief. 

· Het omgaan met penseel, inkt en schrijfgereedschap ging meestal 
gepaa.rd met het vervullen van een ambtelijke of priesterlijke 
functie. Aan zeer weinigen en wel door particulier initiatief, 
dus vroeger door priesters en geleerden, werd onderwijs gegeven 
aan de bevolking. (In Egypte bet tempelschoolwezen en bij de 
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Hindoes de Brahmanen). Een gunstige uitzondering was 't oude 
China, waar van staatswege voor onderwijs werd gezorgd. De oud
ste bronnen vermelden dat Keizer Yü (± 2200v. Chr.) pogingen 
hiertoe aanwende. In ± 1100 v. Chr. verordende Keizer Tscben 
de oprichting van grote en kleine scholen 1) ; verder waren in 

800 v. Chr. de scholen staatsinrichtingen. Er waren toen hof
scholen en diverse scholen in de districten en provinciën. Later 
is 't onderwijs in China een private onderneming geword~n. 

Het sacrale karakter belemmert natuurlijk d~ algehela volks
opvoeding en een systematisch rationeel onderzoek van op
voedingsproblemen. die later tot de wetenschap paedagogi-ak 
leidt, heb ik in 't Oosten nog niet gevonden. Voor de:e weten
schap moeten wij. Oosterlingen, critisch de Westerse paedagogiek 
ons toeëigenen. 

* * 

Adaptatie en assimilatie. 

Wanneer twee culturen bij elkaar komen, dan ontstaat bij de 
ontmoeting een wisselwerking van waarden. Aangezien iedere 
cultuur in bepaalde nuanceringen verschillend is van een andere, 
zal het ontbrekende in de ene van de andere worden over
genomen, vooral wanneer het een zeer begerenswaardige kant 
heeft. De Joden, van 't Midden Oosten komende. hebben de 
We~telijke cultuur meermalen dien~ten bewezen door het over
brengen van Oosterse elementen in Europa. De sterrenkunde 
en de wiskunde, de vediséhe leervakken van de Hindoes, werden 
in versebillende etappen naar 't Westen overgeplant. Het tegen
woordige cijferstelsel is in 't Oosten gecreëerd en wordt nu door 
alle Westerse volkeren geaccepteerd. De artsenijkunde en voor
al de geschiedenis stonden bij de oude Egyptenaren op ~en 
hoog peil. De Egyptenaren bielden in hun bloeitijd jaarboeken 
bij over de daden hunner pharao's en vereeuwi~den historische 
merkwaardigheden met hun hiërpglyfenscbrift. De Joden waren 
ook de overbrengers van de Oosterse sagenschat naar 't W est~n. 
Het porcelein, het papier. zijde en andere cultuuruitingen werden 
langs de oude karavaanwegen in 't \Vesten geïmporteerd. De::e 
uitwisseling van cultuurwaarden kan echter in een geforceerde 
toestand gebracht worden wanneer een mogendheid mzt een 
vreemde cultuur dan de inheemse. een S!ebied overheerst. Hier 
kan een felle cultuurstrijd ,l!evoerd worden en naar gelang bzt 
hogere niveau van de ene cultuur zal het hogere het lagere over
heersen. Komen 2 culturen bij mekaar dan kunnen 1:\vee ver
schijnselen voorkomen, n.l. adaptatie of assimilatie. 

Onder adaptatie wordt verst~an een aanoassing van een cul
tuurvorm in een andere. zo, dat de goede ~n essentiële delen 

1) Wuttke - Geschrifte der Schrift und &:hriftums. 
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van de inheemse cultuur bewaard blijven. De aanpassing moet 
zodani,g zijn dat de nieuwe aanwinst een impuls is tot een her
nieuwde levensvatbaarheid. Over de importantie van h~t adap
teren van sommige Westerse cultuuruitingen is vrijwel i~d~r 
Oosterling bet eens. De grote moeilijkheid ligt echter in de 
methode van aanpassing. 

Ter verduidelijking opderscheide men de volgende soorten 
adaptaties: 

a. een psychologische adaptatie; 
b. een sociologische adaptatie; 
c. een culturele adaptatie. 
a en b liggen echter aan de oppervlakte, terwijl c de culturele 

adaptatie veel dieper reikt. De psychologische en de sociologische 
adaptatie kunnen echter zulke diepe vormen aannemen, dat 
zij tot de inheemse culturen doordringen. Dte gangbare opvat-
ting,en in 't Westen over adaptatie bemoeient zich met d.a twee 
•eerstgenoemden, maar indien men niet steeds de inheemse cul
tuur, de grootste schat van het volk in 't oog heeft, vervalt 
men al spoedig ondanks alle goede wil in assimilatie. Zo'n plot
selinge dosering van Westerse elementen zal de Oosterse cultuur 
ernstig schaden. 

Dit vcrschijnsel van adaptatie treedt in alle cultuuruitingen 
op. In de geestes- en exacte wetenschappen, in de techniek, de 
missiologie en vele practische vakken is de adaptatie van zeer 
groot belang. De psychologische en sociologische adaptati~ ûjn 
slechts bepaalde manipulatie's om sommige Westerse stromingen 
meer aanvaardbaar te maken in 'tOosten. Ze is in wezen Wes
t~rs en is slechts een bepaalde manoeuvreringstaetiek om bot
smgen te voorkomen. De culturele adaptatie gaat echter tot in 
de wortels van de in heemse cultuur. Werkelijke adaptatie is de 
culturele; de psychologische ep sociologische zijn slechts schijtt
adaptaties. Echte, wezenlijke adaptatie gebeurt alleen in het 
karakter van de cultuur en is in hoofdzaak een kwestie van 
methode_. Zij kan _alleen doorgevoerd worden door persoonlijk
beden d1e met de mheemse cultuur intensi·ef meeleven. Zij moe
ten allereerst het inheemse milieu door en door kennen. Zij kan 
niet uitsluitend tot stand gebracht worden door bet bestuderen 
van boeken. en zelfs ook niet door een verblijf ter plaat&~ zelf. 
D~ adaptatJ.e;voerde:s .moet~n een kennis h~bben gebaseerd op 
Ltefde en zo~. kenrus 1s zmver een kwestie van diep-begrijpen. 
De meesten ZlJn z.o zeer. aan Jlun eigen cultuur vastgeklonken, 
~vaardoor hun gezxchtskrmg met verruimd is en beoordelen de 
m~eemse. cul~ur vo.Igens hun eigen maatstaven. In de onder
WIJsgescbtederus van Indonesië kan slechts de psychologische en 
de socic;>lo~scbe adaptatie waargenomen worden, maar de echte 
adapt~tte Js, boe":'el. vele paedagogen de urgentie ervan inzien, 
DOt1 ruet tot realitext gebracht. Het kan ook niet anders, een 
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koloniale status is zeer onvruchtbaar voor de culturele adap
tatie. De belangrijkheid van deze adaptatie komt in diverse con
gressen en geschriften tot uiting. Paedagogen als Kraemer 2). 
NieuwenbuisS), Van Vollenhoven ') en Jonkman 5) waren de 
voornaamste pleitbezorgers. 

In 1939 horen wij 't N.I.O.G., doelende op de culturele adap-
tatie, nog zeggen: 

"Wij wijzen het geestelijk imperialisme .af. Wij eisen daaren
tegen een eigen. zelfstandige ontwikkeling van de Inb.aemse 
en Chinese culturen." 

In het bovenstaande heb ik de psychologische en sociologische 
adaptatie in ver door~evoerde stadium tot assimilatie gerekend. 
De voornaamste drijfveer van de assimilatie is de culturele 
superioriteit. Het zou onjuist zijn oml te zeggen dat allen die 
assimilatie toepassen van slechte wil zijn. Er z~in ook sommigen 
die het Oosten wilden ,.opheffen" en groot mak'en en bun 
ideaal was dan dat sommige gebieden een zuivere copie van 
Europa of Amerika zouden worden. 

De civilisatie (gedefinieerd als neerslag van de cultuur in de 
uiterlijke vormen van bet menselijk gedrag en in de rechniscb 
organische hulpmiddelen en het bestaan mogelijk maken of 
veraan~enamen 6), is in Indonesië door vele omstandigheden hele
maal niet ideaal. Het levenspeil van de massa is laag. Er heerst 
armoede en een culturele achterstand. Een Westerling di.a op 
zuiver Westers standpunt staat, zal afgaande op deze uiterlijke 
factoren, geneigd zijn om te concluderen dat de oorspronkelijke 
cultu·u inferieur is. 

Tot de 19e eeuw had 't onderwiis-svsteem in alle koloniale 
gebieden bet assimilatief karakter. De leerstof bevatte alle ele
menten die de Westerse cultuur groot hebben gemaakt. Op 
de L.O. werden bij de aardrijkskundelessen de kinderen !!dwon
gen tot het leren van de kleinste plaatsen in Nederland. In de 
~eschiedenis werd veel aandacht besteed aan de Vaderlandse 
(men leze Nederlandse) en Algemene geschiedenis. De oude 
.~teschiedenis van Indonesië met ziin bloeitiidperken, die een 
Boroboedoer en Prarnbanan mogelijk hebben gemaakt werd 
zeer summier behandeld. Om maar te zwii~en van de geschiede
nis van de Oosterse landen, want bij de Algemene geschiedenis 
was de Europese geschiedenis de hoofdschotel. Het zang-reper
toire bestond uit: "Ik heb een wapenbroederll) en .. Wi~n Neer
lands bloed". 

2) Kraemer - Koloniale Studiën 1933. 
S) Nieuwenhuis - lnd. Gen. JO Oct. 1924. 
4) v. Vollenhoven - Kol. Tijdschrift 1933. 
5) lonkman - Ind. nationale grondslag van 't onderwijs ten dienste van de 

inlandse bevolkin~. 
6) Bouwman - Sociologie. 
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Tegen deze assimilatie-politiek h_eeft .C?andhi ::ijn gehele leven 
gestreden. De verhouding, wat ond~rwtJS betreft, tussen Enge
land-~India en Nedcrland-Indonesta kunnen we analoog stel
len. Sommige Engelse uitlatingen zeggen dat 't Britse g~:::ag 
met zijn assimilatie-politiek de c~tuur ondermij~~· In :t 1?00 
zei Sir J. Seeley in zijn "Ex1)answn of England openharttg: 
...... dat 't Britse ge::ag het kleine beetje van deze soort kracht', 
welke India oorspronkelijk bezat. nog verminderd heeft". Hij 
uitte zelfs dat .. India van ons afhankelijk geworden is". 

Toynbee schreef in :::ijn "A study of histor( bij de <Ïnee!l
storting van beschavingen, dat, wanneer een rueuw element 1D 

de bestaande (cultuur) structuur komt, drie resultaten te ver
wachten zijn: of een harmonische aanpassing (wat ik boven 
als de culturele adaptatie heb betiteld) of een revolutie (bij de 
sociologische en psychologische ·adaptatie, wat ik schijnadaptatie 
heb 'genoemd) of een wangedrocht (wat bij de assimilatiè ge
beurt). "Het is ook duidelijk", zei deze grote cultuurhistori
cus, ,.dat elk van deze drie en alle drie tegelijk in v·erschillande 
delen van dezelfde maatschappij kunnen voorkomen. Overheer
sen dè revoluties dan zal de groei (van de cultuur) steeds meer 
in gévaar komen. Overheersen de wangedrochten dan mogen wij 
tot het vaststellen van een ineenstorting overgaan." 

De assimilatie is zeer destructief en ~egen dit geestelijk im
perialisme kan niet genoeg gewaarschuwd worden, 'vil men zijn 
eigen cultuur behouden. Velen in 't Oosten hebben dit gevaar 
ingezien en hebben tegenmaatregelen genomen. Ik wijs op 
Gandhi's streven naar een "nationale school", die pas :n het 
vrije India in het groot verwezenlijkt kon worden en ten tweede 
op 'l: streven vali Indonesisêhe paedagogen. Soerjodiningrat ::ei 
in 't lste Koloniaal Onderwijs Congres (1916) dat Indonasië 
zich door haar oude cultuur moest laten inspireren. In de Volks
raad hoorde men ook af en toe stemmen die het niet eens waren 
met de Regeringsonderwijspolitiek. Soekawati pleitte in 1925 en 
Moelia in 1928 voor een culturele adaptatie .. De verwez.anlijking 
van dit streven vindt gedeeltelijk plaats in de Taman Siswa van 
Ki Hadjar Dewantara en in de Roeaug Penáidik van Moh. 
Sjafei. 

* * 

Opvoeding en politiek. 

Hoe onvolmaakt, wat V·erstand, physiek en zeden betreft. is 
de mens tE;r wereld gekomen. Tussen dit hulpeloos wezen en 
de persoon in de maatschappij ligt de opvoeding en het onder
wijs. Het practisch effect van het onderwijs is de houding van 
de persoon tegen de maatschappij. De paedagoog die rekening 
houdt met het individu en de maatschappij kan de samenleving 
practisch beïnvloeden en komt op het terrein van de politi~k. 
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Van de politiek gezien heeft ieder stelsel de jeugd nodig. daar 
zij die nu op de schoolbanken zitten, later de toekomst zullen 
bezitten. De kneedbaarheid van de jeugd op sçhool schept de 
mogelijkheid om nieuwe politieke denkbeelden verder te dragen. 
De eerste greep van Nazi-Duitsland, Communistisch Rusland en 
fascistisch Japan was naar de opvoeding. In andere Oosterse lan
den China, Thailand, India, Egypte en Turkije nemen wij dit ver
schijnsel ook waar. Al wordt het onderwijs beïnvloed door 
psychologische en culturele gezichtspunten, in feite wordt zij 
door de regeringspolitiek in eerste instantie bepaald. Meestal 
is de politiek gebaat met de psychologische en culturele ac
centen, maar vooral in de koloniën gaat ze meestal niet armede 
gepaard. I-eder land b,epaalt naar gelang zijn politieke gerichtheid 
het algemeen niveau van L.O., V.H.O. en H.O., het onderwijs 
plan, de leerwijze, de duur, en de gerichtheid van 't onderwijs. 

Zo is het Amerikaanse oncle;rwijstype geheel verschiUend van 
het Skandinavische en tussen deze en het Italiaanse bestaan es
sentiële verschillen. 

Voelbaarder is de TICgeringspolitiek in de koloniën. De scho::~l 
kan de inheem~ samenleving actief beïnvloeden en ze verandert 
overeenkomstig het onderwijssysteem. Het onderwijs sch?pt ook 
factoren om bepaalde doelstellingen te verwezenlijken. Een voor
naam verschil tussen het onderwijs in Europa en een kolonie is 
het v-erschil in plaatsing van 't accent. In Europa heeft zij met 
medewerking van ~e politieke ideeën een cultureel aspect, daar
entegen domineert in een kolonie het politiek accent. 

Wat Gandhi eens geuit heeft 1) over de toenmalige Engelse 
,.public schools" in India. kunnen we gerust toepassen op de 
Gouvernementsscholen van vóór 1942 in Indonesië. Gandhi con
stateert 3 grote bezwaren tegen de:::e inrichtingen: 

a. de pubtic schools zijn doortrokken en gebaseerd op een 
vreemde cultuur en verwaarlozen de eigen cultuur van het 
land. 

b. de pubtic schools negeren alle andere dan hersenarbeid en 
behandelen het gevoelsleven als zeer minderwaardig. Voor 
een Oosterling is dit zeer beZ\vaarlijk. 

c. Ze dragen de kennis grotendeels over in een vreemde taal 
en hier raakt Gandhi de wor~el van de onderwijspolitiek in 
gebieden cüe geregeerd worden door vreemdelingen, n .l. bet 
z·eer delicat;-e voertaalprobleem. 

Gandhi vreest dat door gebruik van een vreemde taal als voer
taal een gele1delijke verdringing zal ontstaan van de oorspron
kelijke moedertaal door het Engels en dit zal zijn volk zeker 
v:erarmen. Terecht spreekt hij van atrophie. De taal als de uit-

'i) ,.National Educatlon" en "Defects in our educational system" (voordrachten). 
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drukking van h~t wezen is C?Dgetwijfcld één van de sterkste en 
unieke culturele uitingsvormen van ~en ~olk. ~t steeds ge
bruiken van woorden en zinnen, waann met ~e ftJnste 1;1uances 
van gedachten en gevoelens kunnen worden wtgedruk~, 1S. scha
delijk voor de geest. Een systematische taalvervreemding 1s .:en 
aanslag op de grondsla_g van een cultuUJ1. Het bezwaar ~d b) 
dat Gandhi geuit heeft, dat de Gouvern~.~entssch<;>len te mt~l
lectualistisch zijn is ook voor ons Indones;ters en C:!:llnezen geldig. 
De eerste wet van alle onderwijs is: slwt aan btJ het bekende. 
Het bekende is niet alleen de moedertaal, maar ook de omge
ving en de dagelijkse toestanden. De schoo.~deren in overz~~se 
gebiedsdelen leven in twee werelden. Th~s 1S dan de werkeli;k
heid hetzij het drukke zake,nleven, hetZiJ het ploegen en o~g
sten' en dan ernaast de "weltfremde" school, waar ~ommigen ~c~ 
moeilijk direct kunnen instellen en wanneer ~e tbuts komen 1s t 
omgek!eerde 't geval. Er is dus geen -~armorueus verb~nd tussen 
school el). leven. Het taalprobleem ts zeer gecomplicoaerd. Er 
zijn paedagogen die het goed menen, die ~ro en ~ontra de i.nyoe
ring van de Westerse taal zijn. Enerz_IJds ple1t . om pohtteke, 
culturele en nationale redenen bet gebrwk vau de mheemse taal, 
anderzijds is om door te dringen in het hart van de Westerse 
cultuurschatten ,een Europese taal vereist. 

In de Philippijnen met zijn talrijke talen, waar geen -~en
heidstaal was, waren diverse stemmen, die om vele redenen bet 
vreemde Engels als voertaal wilden gebruihn. Art. 10 van de 
Onderwijswet bepaalde dan ook: "The English language shall 
be made gradually the basis of all public school instruction". 
De Philippino's beschouwen het Engels niet als een aanval op 
bun cultuur, maar beschouwen de taalkundige eenheid als de 
voornaamste stap in de richting van nationale eenheid. Daaren
tegen heeft voor hen het Engels het voordeel, dat deze taal de 
taal van het economische leven is, en de toegang verschaft tot 
de Westerse civilisatie. NietteiD!Ïn wordt wel eens melding ge
maakt van oppositie tegen de:öe taalpolitiek 8) 9). 

I 
Voor Indonesië met het fudonesisch als eenheidstaal is de toe

stand geheel anders. Voor de wetenscllap moetnet Indonesisch 
echter nog meer ontwikkeld \yorden en voor filologen is hier een 
groot arbeidsterrein. De ontwikkelde Indonesische taal zal zich 
als iedere andere volkstaal ook lenen voor 'tH.O. Ik moge hierop 
wijzen dat sommige Europese talen nog geen eeuw geleden on
geschikt werden geacht voor het universitaire onderwijs. In Ne
derland b.v. werden nog in 1825 decollegesinbetLatijn gegeven, 
omdat men van mening was dat men alleen in deze taal logisch 

8) Onderwijsverslag. Rept. Di rector Education 1908. 
0) Zie ook over de PhiJippijnen: G. J. Nieuwenhuis - Opvoeding tot auto

nomie. 
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kon d~en. Het Indonesisch als eenhe~dstaal en daarnaast de 
spreektaal als culturele uiting te handhaven komt tot uiting in 
het op 17 Nov. 1948 door het Rep. Ministerie van Opvoeding, 
Onderwijs en Cultuur aan de Volksvergadering voorgelegde wets
ontwerp waarvan ik hieronder de voornaamste punten opged *). 

In samenhang met de politiek is dan de vraag aan wie in eerste 
instantie de opvoeding der kinderen is weggelegd. Hieronr zijn 
verscheidene meningen. In dictatuur-landen eist de staat h~t ab
solute monopolie op van de opvoeding. In het tegenwoordige 
Ruslaud en andere communistri.sche gebieden ontzegt de Staat 
aan de ouders de vrije keuze van onderwijs. Particulier·a scho
len worden zo goed als niet geduld. Het allereerste recht van 
opvoeden ligt bij zijn ouders en op hen rust de taak - met 
dewerking van de Staat - om het kind op te voeden. De taak 
van de Staat is het scheppen van de mogelijkheid tot onderwijs 
en. toezien dat er genoeg hulpmiddelen zijn om bet onderwijs
pet! te handhaven. Onthouden de ouders om één of andere 
reden hun kinderen het L.O., dan heeft de Staat pas het recht 
om de ouders door wetgeving te verplichten hun kinderen naar 
school te laten gaan. Staatsmonopolie van het onderwijs is in 
princ-ipe in strijd IDJet de democratische beginselen, daar ze de 
vrijbeid van onderwijs beknot en een gevaar voor dwingelaudij 
schept, door hen die het land besturen om misbruik te maken 
van de school tene_inde hun partij te begunstigen. 

Naargelang het Staatsb,estel, zijn wat betreft dit vraagstuk 4 
oplossingen gedaan: 

1. Scheiding van Staat en school. Vrijheid van ,onderwijs 
zoals in Amerika. 

•) a. Het doel van opvoeding en onderwijs is 't vormen van een mens 
van zedelij.~eid en kunde, 'o democratisch staatsburger, die zich ver
aotwoordehjk weet voor het welzijn van de maatschappij en het vaderland. 

b. Opvoeding en onderwijs baseren zich op de idealen van het Indonesische 
volk zoals vermeld in de "Vijf Grondprinciepen··, de Grondwet van de 
Negara Republlk lndonesia en op de Indonesisch-nationale cultuur in het 
algemeen. 

c. Het Indonesisch als eenheidstaal Is de voertaal in de scholen in geheel de 
Republiek Indonesia. 

d. Alle kinderen die reeds 6 jaar oud zijn, hebben het recht en die reeds 8 
jaar oud zijn de plicht naar school te gaan en wel mlostens gedurende 
6 jaren. 

e. In de kinderafdeling e':l de drie laagste klassen wordt .de streektaal gebruikt 
als voertaal, behalve 10 gebieden waar de taal ~et zoveel scheelt van het 
Indonesisch. 

f. Op grond van. de vrijheid van iedere staatsburger om een godsdienst of 
l~vensbeschouw1~g te volgen Is er gelegenheid tot oprichting van particu
bere _ scholen, d1e wanneer ze voldoen aan de voorwaarden Regerings
subsJdie krijgen. 

g. Op de lagere en gewone scholen (echter geen vakscholen) is iedereen van 
schoolgeld vrijgesteld. 
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2. De Staatsschool met vrijheid van onNdedrwt
1
'js, dde vrBije 1s~.~olen worden gesubsidieerd zoals in e er .. an en e g.t.e. 

3. de Staatsschool met vrijheid van odinderwiJs
1
• ~htFer krkiJ~~kn 

de vrije scholen geen staatssubsi ·e =oa s 10 ran f!J . 
4. het absolute Staatsmonopolie zoals in Rusland. 

Het voorgelegde wetso,ntwerp van de R~p. I.nd~mesia van 17 
Nov. 1948 wijst naar oplossing 2, wat ffilJnS lllZlenS voor het 
heterogene Indonesië het besté lijkt. 

* * .. 
Onderwijspolitiek in Indonesië tot 1942. 10

) 

De onderwijsgeschiedenis van Indonesië tot 19~? leert ons de 
vele gemiste kansen, de fouten die gemaakt ZIJn e~ tevens 
de diepere oorzaken ervan. In Indonesië zijn er ongetWIJfdl ook 
mannen, die met grote liefde voor het Ind. volk hebben gewz:kt. 
Hun daden en geschriften zijn de lichtpunten van de kolomqle 
periode. Ik noem b.v. Snouck Hurgronje, V~n Vollenhove~ en 
wat onderwijs betreft Van Deventer en sommige van ?e etbtsch.a 
school, maar zelfs zij kwamen later tot de ontdekking, dat de 
bodem nog niet vruchtbaar was voor hun ideeën en dat door ~e 
staatkundige constellatie van het land zij mleer en .meer gelzld 
werden door de politieke doelstellingen van de regenng. 

Het koloniale onderwijs stelt de culturele opvoeding niet pri
mair, maar het onderwijs is ontaard tot een welkom ~ulpmiddel 
bij 't oplossen van soc.-economische en staatkundige vra~g
stukke•. Diverse radicale veranderingen van het ondenviJS
stclsel zijn niet hoofdzakelijk afhankelijk van de behoefte en de 
drang der bevolking, maar worden m~er beïnvloed door de 
veranderingen in de regeringspolitiek. Men onderscheide in de 
onderwijsgeschiedenis van Indonesië de volgende vier perio:len: 

1. de periode vóór 1845. 
De V.O.C. gevofgd door het Cultuurste1sel bad geen be

langstelling voor het onderwijs. H,et kon ook niet anders. De 
V.O.C., als handelslichaam, was alleen geïnteresseerd in een voor
delig saldo. Het Cultuurstelsel bad principieel ook geen be
langstelling daar de bedoeling niet de opheffing van bet volk, maar 
de producten waren, die de Europese markt zo zeer beh~even. 
Daarentegen vreesde men bij de V.O.C. dat iedere ontwikkeling 
tot zelfstandig lb andelen zou voeren en dit zou hoogstwaar~ 
schijnlijk bet einde zijn van zijn monopolistische positie. Zelfs 
het enige oyerblijvende Katholieke onderwijs in Ambon. die uit 
de dagen van Fr. Xaverius dateerde, werd geheel vernietigd. Met 
de uitbreiding van 't handelsapparaat had de V.O.C. behoefte 

10) Dr. I. J. Brugmans - Geschiedenis van het Onderwijs In Ned. Indië. 
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aan jongelieden voor zijn bestuur. In 1643 werd overgegaan tpt 
oprichting van de ·"Bataviase School", die echter langzamerhand 
in verval was geraakt. De voertaal was Portugees en zover mo
•gelijk w~rd gescheiden onderwijs gegeven aan kinderen van 
vrije burgers en Protestante Indonesiërs. Typerend voor deze 
tijd is dat het onderwijs tot armen::org werd gerekend. Een 
paar maal werd door persoonlijk initiatief van ambtenaren aan 
onderwijs gedaan, maar het experiment viel niet in goede aarde. 

2. De periode 1845 tot 1892 . 

In 1845 verzocht Minister Baud tot oprichting van een school 
voor Indische ambtenaren. Hij hoopte dat het exp~oitaciesysteem 
van 't Cultuurstelsel beter zou werken wanneer geschoold Ind. 
personeel aanwezig was. In de liberale oud-predikant Van 
Hoevell vond de minister een felle tegenstander. Hij verwachtte 
met zijn liberale politiek van vrije arbeid en particuliere inves
teringen nog groter voordelen. Er werd dus niet getwist over 
het exploitatiesysteem, maar over de. wijze. Een nieuwe stem 
hoorde men in ± 1865 van F. v. Putten, de Minister van Kolo
niën, die verklaarde dat men naar de mogelijkheid streven moest 
om de Incl. bevolking gelegenheid te geven tot het krijgen van 
onderwijs. 

In 1866 werd het Departement van Onderwijs, Eredienst en 
Nijverheid opgericht. In J877 waren er reeds 3 H.B.S.-en. De 
bedoeling van deze opleiding was het behalen van het z.g. ,.groot
ambtenaarsexamen", dat de poorten openmaakte voor hogere 
ambtenaarsfunccies. Op het onderwijs werd veel cririek gele
verd en al spoedig besloot men op het dure en slechte onder
wijs drastisch te bezuinigen. Dr. Kuyper beschuldigde de libe
rale partij van millioenendorst en pleitte voor onderwijs aan 
de Ind. bovenlaag, terwijl het L.O. overgelaten moest worden 
aan particulier initiatief. Tot het einde van deze periode bleef 
de bevolking verstoken van onderwijs. 

3. de ethische periode. 

Deze periode begon met Van Deventer's artikel "Een Ere
schuld" in 1899 en de troonrede van de Koningin, waar H.M. 
de mindere welvaart van Indonesië erkende en; een coffilUÎssie 
van onderzoek instelde. Deze periode werd voorafgegaan door 
~e.n. e~onomische crisis, die de doodsteek gaf aan het particulier 
1rutiat1ef. Het bankkapitaal met zijn grote investeringen en groot
scheepse ontwikkeling luidde een nieuw tijdperk in. Van De
v-ent~r, Snouck Hurgronj,e Ie. a. , wezen op het belang van de op
voe~ng en men streefde op Java naar meer onderwijs, be
vloeung der velden tegen hongersnoden en de verminderinc5 van 
de grote bevolkingsdichtheid; educatie, irrigatie en emigratie 
was de leus. Daarentegen had de Regeringspolitiek na zijn ter-
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ritcriale expansie behoefte aan geschoold personeel en een meer 
welvarende bevolking. 

In 1900 waren er 2 typen van scholen; de 1e klas scholen van 
5 jaar voor de aanzienlijken en gegoeden en de 2e klas scholen 
voor de rest van de bevolking llljetl op beide de regionale taal 
als voertaal. De 1e klas scholen waren .de voorlopers van de 
H.B.S. Ter uitbreiding en reorganisatie van het onderwijs aan 
de gehele bevolking was het "onderwijsplan 1907" een stap V'erder, 
waarbij de dessaschool in 't leven werd geroepen. 

De ethische politiek die dqor sommigen werd gedragen kon 
echter geen radica1e veranderingen brengen en zij kon zich net 
zo lang handhaven, zo zij niet tegen de economische belangen 
van de financiersgroep indruisten. Bij de Indonesiërs bleef een 
grote drang naar meer kennis, dat voedsel werd gegeven door 
de Nationale Beweging. 't Opkomend Nationalisme zag het 
grote belang van het onderwijs in, niet alleen voor de maat
schappelijke positievoerbeteri.ng, maar ook om door meer wel
vaart .en culturele opheffing tot autonolll"1e te streven. 

4. de na-ethische peridde. 

In deze periode werd het begrip "ethisch" meer als een vlag 
beschouwd die de lading echter niet meer dekte. Na de w~reld
oorlog ontstond een opbloei van het Westerse bedrijfsleven. De 
doelstellingen van 't onderwijs waren : 

a. uitroeiing van 't analfabetisme; 
b. economische weerbaarheid van de bevolking om ze in 

te schakelen in de wereldhuishou'ding; 
c. sociaal-economische opheffing van het volk. 

In deze periocle kwam ook het begrip adaptatie naar voren. Dit 
uitte zich in aangepaste schoolboeken (psychol. adaptatie) en 
het meer aanpassen in de j]orps- en stadsomgeving (sociale adap
tatie). Paedagogische vraagstukken en het taalprobleem kwamen 
nu meer naar voren. Abendanon pleitte om de persoonlijke aanleg 
als beginsel aan te nemen, terwijl van Deventer in 1910 met na
druk zei : "het ideaal van een onderwijsinrichting is, als een ieder 
daar kan komen waar zijn natuurlijke gaven hem behoren te 
brengen" (een geluid dat ons aan Plato doet denken). 
. In 1918 werd de Onderwijsraad ingesteld en kwam de Scha
kelschool in de maatschappij. In dit jaar stelde G.G, van Lim
burg Stirum in d'e V elksraad de ontwikkeling van het Ind. On
derwijs als een voorwaarde voor staatkundi~e emancipatie. 

In 1927 werd de H.I.O.C. ingesteld, 'die een onderzoek deed 
ten aanzien van de stand van het onderwijs. Naast de vele dras
tische publicaties uitte zij dat de B.l.O. niet aangepast was aan 
de behoeften der maatschappij. 

Tot 1942 was de onderwijspolitiek steeds bepaald door de ge-
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dachte aan de economische weerbaarmaking binnen het kader 
van een op bet Westen geïnspireerde cultuur. 

De resultaten op het streven naar economische opheffing mog-en 
niet veel genoemd worden. Inderdaad, een budget van 2I_b ce_!lt 
per dag is geen bewijs van welvaart. Prof. Boeké schreef 
dan ook "Java is een land van de allerarmsten". Verder signa
leert publicatie no. 11 van het H.I.O.C. dat "de Westerse op
leiding geen merkbare stimulansen heeft gegeven aan de op
komst van een zelfstandige klasse van kleine of grote inlandse 
ondernemers". De ethische richting had de Nederlands~ taal 
sterk naar voren geschoven en ten aanzien van de resultaten 
van deze Nederlandse culturele invloed concludeerde Prof. C. C. 
Berg in 193411) dat het 't Westen niet gelukt was de inheemse 
cultuur een nieuw stelsel op te leggen. Hij achtte de Regerings 
onderwijspolitiek verkeerd en ontzegde haar alle culturele waarde. 

Dat het Ind. onderwUs Westers was en bleef werd vaak geuit; 
Post lZ) constateerde dit jn 1932, Berg l.S) in 1934 en het laatst 
Brugman in 1940, waarin hij zei: Het Inl. Onderwijs is ong.e
tw~jfeld W>esters naar opzet en naar inhoud. Oosters is bet 
st-ellig niet" H). 

De g-edane adaptatie was slechts van psychologische (Abendanon 
.. persoonlijke aanleg"; van Deventer "natuurlijke gaven", etc.) 
en van sociologische aard (aanpassen van scholen aan de bouw 
der inheemse maatschappij), doch weinig werd rekening gehou
den met bet wezenliike culturele element. 

Na de sociolol{ische adaptatie kwam men nooit tot de kern
vraag. of dit Inlandse apparaat op inheemse of Westerse basis 
zal geschieden. 

De noodzaak van de culturele adaptatie. die door i:lealis
tische paedagogen zoals Kraemer, NieU\venhuis. Van Vollen
hoven. Jonkman e.a. bepleit werd, vond geen gehoor bij de 
Regering. 

* * 

School Surveys. 

De Ameriikanen zijn de scheppers van de "School Surveys". 
Onder .,School surveying" of "School engineering" verstaat men 
het grootscheeps wetenschappelijk onderzoek van een onder
wUs-systeem, dat gebaseerd is op de cultuur, op de sociale en 
de psychologische wetenschap. In O.PVoeding en cultuur is door 

11
) Prof. C. G. Ber,i!. Critischc beschouwing van Ned. culturele invloed en 

Ned. culturele taal in 0.-Indii!. 
12) P. Post - Het volksonderwijs in Ned.-Indië. 
13) Berg - Crstische beschouwing van Ned. cuiturele invloed en Ned. cultu

rele taal in 0.-Indië. 
14) Brugman - 0, en W. elementen in het N.-I. onderwijs. 

49 



mij geconstateerd dat de cultuur, wil zij aan baar doel 
beantwoorden, een apart opvoedingssysteem vereist. ln opvoe
ding en politiek heb ik aangetoond het grote belang om het volk 
via bet onderwijs naar een bepaald doel te stuwen. In de onder
wijsgeschiedenis van Indonesië heb ik dan via publicaties gecon
cludeerd dat het cuhurele fundament 'l<Ul bet volk in het on
derwijs vóór 1942 niet aanw~zig is en heb ik de culturele adap-
tatie als de echte adaptatie geschilderd. , 

Nu Indonesië bet onderwijs wil hervormen moet men aller
eerst de erfenis van het verleden critisch beschouwen. Wil de 
onderwijsopvoeding aan de gestelde verwachtingen voldoen, dan 
moet men een nieuw geestelijk fundament in ogenschouw n~men. 
Dit is een groots constructief werk, dat veel studie vereist. Het 
a.s. Indonesisch onderwijsgebouw, dat aan iedereen plaats zal 
bieden, is niet gebaat met het veranderen van de voorgevel of 
het aanvullen van één hiaat. De reorganisatie mag niet opper
vlakkig blijven, maar men moet doordringen tot in de kern. 
De oprichting van een wetenschappelijk paedagogisch centrum, 
een Indonesisch ,,School Survey", waar paedagogen, sociologen, 
ethnologen en taalkundigen zitting hebben is zeer gewenst. 

1. Allereerst moet nagegaan worden welke geestelijke basis 
de grondslag zal zijn van bet nieuwe Indonesisch onderwijs. 

2. Iedereen zal het eens zijn met de culturele adaptatie. 
Ik wijs naar Inclia's voorbeeld van Tagore en Gandhi en 
Kartini's idealen, "die in Europa niet meer dan het arsenaal 
ziet, waaruit zij baar wapens kan putten voor de culturele 
opheffing van haar volk" 15) . De vraag is dan in hoeverre 
een· culturele adaptatie mogelijk is. 

3. Het begrip "kennis" beeft in bet Westen een andere plaats 
dan in het Oosten. Wat is de functie van bet denken in bet 
a.s. Indonesisch onderwijs-systeem? Ongetwijfeld zal een 
nieuwe conceptie van onderwijs en kennis in Indonesië 
aanzienlijk versebillen dan in het Westen. 

4. Indonesië is heterogeen. Het is een gebied met grote taal
en cultuurverschillen. Cultuur-ong.elijkwaardigen kunnen 
geen zelfde onderwijs-systeem hebben. 

5. Wat de voertaalkwestie betreft. Het Indonesisch zal de 
~enbeidstaal zijn. In boeverre kan een taalisolement van de 
kleine minderhie~ voorkomen worden? Diverse taalgeleer
'den moeben de Indonesische eenheidstaal zo· katalytisch 
laten ontwildt!elen, dat zij de drager kan zijn van het karak
teristieke nieuwe Indonesische leven. 

6. Zeer gewenst is natuurlijk de studie van de diverse talen 
en culturen. Bezitten deze inheemse culturen een eigen on-

!5) Kartlni: .. Door duisterrus tot Licht'": (brief van 27 October 1902). 
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7. 

8. 

9. 

10. 

derwijsconceptie? Kan van een Indonesisch-nationale cul
tuur gesproken worden? Culturele groeperingen die op een 
lage cultuur staan (b.v. de Papoea's), kunnen door het on
derwijs hun culturele achterstand inhalen. Zeer gewenst zou 
het zijn wanneer er naar gestreefd wordt om bestuurseen
heden ook taaleenbeden te laten worden. 
Men constateert in bet Oosten bij maatschappijen een trek 
naar het individualisme en tal van andere gebreken, die sto
rend kunnen werken op de verantwoordelijke staatsburger 
die de gemeenschap moet meedragen. Bijgeloof en fetichisme 
werken af en toe remmend op de vooruitgang. In hoeverre 
kan het onderwijs hierbij helpen? lk \vijs hier op het streven 
van Montesso.ci, die in haar Casa dei Bambini een remedie 
geeft tegen dit laatste euvel. 
Door het verleden zijn in sommige gebieden diverse cul
turen verwaarJoosd, andere versteend en weer andere ver
dwenen. In hoevene is het mogelijk dat het onderwijs een 
nieuwe herlevende Indonesische cultuur bij hen zal bren
gen? Zou de stelling van Mozes Hess in 1862 geuit, juist 
zijn, dan kan de opvoeding pionierswerk verrichten voor 
.een Indonesisch nationale cultuur. Hess beweert dat een 
cultuur slechts kan worden voortgebracht door een volk, 
dat zich van zijn volkseenheid en verbondenheid bewust is. 
Het kweken van volkseenheid en verbondenheid kan be
vorderd worden door het onderwijs. 
De strijd tegen het analfabetisme eist de invoering van een 
leerplichtwet. Dit is echter niet direct voor alle delen van 
Indonesië mogelijk. Er zijn cultureel vergevorderden en 
cultureel achtergebleven gebieden en de onderwijswilligheid 
is bij de ene anders dan bij de andere. Ik wijs hier op de 
gedane oplossing ad d) van het wetsontwerp van 17 Nov. 
Van zeer grote invloed voor de maatschappij is de emanci
patie van de vrouw via het onderwijs. De gemiddelde vrouw 
wordt echtgenote en moeder; zij is de opvoedster van 
haar kinderen en aldus de moeder der opkomende natie. De 
vrouw moet actief deelnemen aan het maatschappelijk leven. 
Zij kan dit doen in haar gezin, maar ook door sociale ac
tiviteit. Gandhi uitte in 1917 op de "Gujarat Educational 
Conf,erence": "Wanneer vrouwen genoodzaakt zijn tele
grafisten of letterzetters te worden, is er een breuk in de 
maatschappellj&e organisatie. Een volk, dat deze organisatie 
aanvaardt, is aan het eind van zijn hulpbronnen" ... "Alle 
strev~Cn naar nationale opheffing is vergeefs. Zolang onze 
vrouwen i.p.v. onze makkers en deelgenoten in vreugde en 
smart, onze keukenmeiden blijven" .... ,.Stap voor stap moet 
zij worden ingewijd in politieke en sociale vraagstukken". 

Dit zijn maar enkele gezichtspunten, die in 't oog vallen. 
Er zijn nog vele problemen, die naar een pplossing verlangen. 
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Resumerende kan ik de volgende hoofdpunten signaleren: 
1. Het opvoedingsonderwijs is een functie van het cult:.~ur-

leven. . . 
2. Er moet gestreefd worden naar Plato's _vor:ffilngs1deaal. .. 
3. Culturele adaptatie, als de echte adaptatie, 1s ~ood=akel~k. 
4. Er bestaat een correlatie tussen de ondenVlJS-opvoeding 

en de politiek. 
5. De plicht en het recht kinderen op te voeden komt aller

eerst de ouders toe. 
7. De oprichting van een "Indonesische School Survey" is van 

groot belang. 
Het zou niet bevruchtend werken op de Nederlands-Indo

nesische samenwerking als ik zonder geldige reden sommige tere 
plekken moet aanroeren op de gevoerde onderwijspolitiek, r~aar 
bet is onvermijdelijk en noodzak-elijk om eerst een goed~ dJ.ag
nose van het verleden op te stellen om de therapie te bepalen. 
De eerste stap tot de hervorming van het onderwijs in Indonesië 
is dan ook een vrij onafhanlrelijk land. 

Een essentieel belang voor de reorganisatie bij het onderwijs, 
wat ons Chinezen betr.eft, ligt in onze aanstaande staatkundige 

I positie. De aanvaarding of eventu_;le venverping. van het warga
negaraschap zal d,é ,eerste grote stap tot oplossmg van het on
derwijsprobleem zijn. :Leder onderwijsplan dat weinig rekening 
houdt met de politieke problemen zal opperv~kkig blijven. 
Hebben de Chinese groeperingen in Indonesië reeds ovar het 
warga negaraschap besloten, dan pas kan op dit staatkundig 
fundament een reorganisatie in het onderwijssysteem komen. 
De onderwijzers "les pionuiers de l'éducation" is een zeer 
grootse taak weggelegd. Als vormers van de jeugdige mens ra.ken 
zij de kern van de komende gemeenschap en zij zijn één 
van de voornaamste bouwers van de toekomstige Chinese maat
schappij in een vgï en d~ocratisch Indonesië. -Delft, Oct. 1949. F. 0. G. KHO. 

Warga Negara-schap 
en het agrarisch probleen1. 

Het herverschijnen van de Cöung Hwa Hui Tsa Chih heeft 
in Wageningen vreugde opgewèkt; het betekent voor ons een 
doorbraak van de jarenlange isolatie. 

Met het progressieve standpunt der Redactie omtrent baar 
taak in het politieke leven kunnen wij volkomen instemmen. 
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Het is inderdaad treurig, dat tot dusverre de Chinese studenten 
zowel in Indonesië als ook in Nederland een a-politieke houding 
aannemen. Vooral nu belangrijke hervormingen in Indonesië 
op komst zijn. kunnen wij niet langer passief toezien. We dienen 
ons meer te verdiepen in de vraagstukken omtrent onze positie 
in de nieuwe staat. 

Wat betreft de problemen van en over de minderbeid in een 
souvereine staat, verwijs ik naar het artikel van den He~r OBT 
in het vorig nummer. Veroorlooft U mij nu nog de zaak uit 
agrarisch oogpunt te bezien. 

Het is opvallend, dat de Republiek in haar communiqué's 
steeds de nadruk heeft gelegd op de plichten van het Warga
uegara-schap. Nu de Republiek de plichten van Warga-Negara 
"aseli" en "tida aseli" gelijkstelt, vrilgen wij ons af, hoe het met 
de rechten staat. Wij zouden ons geholpen voelen, wanneer 
.een juridisch georiënteerd Cbung Hwa Hui-lid, dit in de 
Tsa Chili uiteen wil zetten. 

Wat ons in Wageningen het; meest interesseert, is cia vraag : 
.,Zal de nieuwe staat de agrarische regelingen van 1870 en het 
vervreemdingsverbod handhaven?" 

Als regel beschouwt men het "vervreemdingsverbod" - de 
ordonnantie van 1875, die vervreemding van inlands bezitrecht 
aan niet-"inlanders" nietig verklaarde - als de kern van de 
agrarisch~ wetgeving. In 1870 werd verkoop van gronden, waarop 
"Inlandse" bezitsrecht werd uitgeoefend, verboden. Da prac
tische betekenis van deze besluiten was, dat niet-Inheamsan 
geen arbeidsveld kregen in de land- en tuinbouw. Maar voor 
de groot-kapitalisten was er een erfpacht voor 75 jaar opgesteld. 
Zij ondervinden dus geen last van deze besluiten. Het waren 
juist de minder bemiddelde niet-inheemsen, dia zich hierdoor 
gedupeerd voelden. 

Ofschoon we het doel van de Nederlandse Regering - n.l. 
de bescherming van economisch zwakke Indonesiërs tegenover 
de economisch sterkere niet-inheemse onderdanen - ten volle 
waarderen, achten wij deze besluiten voor de huidige en toe
komstige toestand niet meer op zijn plaats. Ook de Indische 
regering begon dit reeds in ~936-'37 in te zien. 

Met het oog op de steeds groeiende Indonesische bevolkings
gemt?enschap en hierdoor gevaar voor verpauperisering dar Iudo
N ederlandse o.nderdanen achtte zij het nodig een Commissie 
te benoemen, die naging in hoeverre opheffing van het "ver
vreemdingsverbod" mogelijk was. 

De Commissie - bekend onder de naam "Commissie Spit" -
kwam in 1937 met voorstellen, waarin aan ni'Ct-,.i.nlauders" 
de gelegenheid werd geboden zich op de landbouw toe te leg
gen, terwijl de Indonesiërs hierdoor niet benadeeld werden. 

Jammer genoeg liet de Commissie Spit zich verleiden tot ras
discriminatie, want zij k:ende het grond-bezit alleen toe aap. 
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Indo-Nederlanders en Europeanen, dus niet aan Indo-Arabieren 
~n Indo-Chinezen. . .. 

Tereebt oefende Prof. Logemann bierop critJ.ek. "SchriJnend 
blijft, dat men di~ uitweg alleen bie~t aan Indo-N~de.rlanders, 
terwijl de Indo-Chinezen, - en dat fett zag de comrruss~e geheel 
voorbij - door een r~ks blijv~nde oor~en als groeP.. m steeds 
moeilijker omstandigheden geraken. Brnnen Indoneste kan en 
moet gelegenhcid worden gesc~ap~ voor alle groepen onde~.
danen om zich een broodwinrong tn de landbouw te zoeken , 
aldus 'Prof. Logemann in "Koloniale studiën .~937". . 

In zijn dissertatie toont Dr. Liem Twan DJte aan, dat .~et. m 
de Cbin~se tussenhandel aan alle kanten hapert. Dat htJ ~eh 
tot tdusv;er ka.o. handhav-en is slechts te danken aan de gennge 
concurrentie van Indonesische kant. Maar wanneer we bedenken, 
dat in de naaste toekomst een flinke vooruitgang d~r Indon~
siërs •en bov.endien Regeringssteun voor de Indonesische coo
peratieve ver-enigingen te verwachten i~, da:n ziet het ~r voor de 
Chinese bf!lvolk.ingsgroep ciet rooskleung n:t. Dr. S~m1tr<? waar
schuwde voor onderschatting der Indonesrsche cooperatJ.el Te
recht adviseren Dr. Liem en OBT voor grondige verbetering en 
versterking van de Chinese handel, doch .m.i:. i~ dit niet _vol
doende. Een ander arbeidsveld is ook nodig en tk meen dit te 
moeten zien .in de kleine landbouw of tuinbouw! 

Indonesische vrienden en collega's hebben mij te kennen ge
;geven, wat de Indonesische grieven t .o.v. de Chine~en zijn: 
o.a. de Chinezen doen niet actief mee aan het productt·a-proces. 
Hiermee bedoelen zij, dat wij geen handen-arbaid ~villen doen, 
maar hoofdzakelijk leven van de handel, speculaties, wo~~er, 
en geldschieterij; en dus ten koste van anderen (lndones1ers) 
leven. Maar Chinese beroepen zoals industriëlen, monteurs, 
chauffeurs, advocaten, doktoren, klerken en andere beroepen 
hebben hun sympathie. 

Natuurlijk staan wij klaar met onze repliek, dat zij de functie 
van de bandel in het economisch leven te gering waarder~n. Toch 
moet ik hen gedeeltelijk gelijk geven. Willen wij wrijvingen ver
mijden dan dienen wij niet bóven, maar náást hen in het eco
nomisch leven te staan. Onze· Indonesische vrienden vergeten 
echter, dat ons niet ten volle de gelegenhaid geboden wordt 
om "handen"-arbeid te verrichten. Geef ons daarom de gel-agen
beid om ons in de landbouw te ontplooien! Dan zullen wij ook 
laten zien, dat wij inderdaél!d actief aan het productie-proces 
willen ten kunnen deelnemen! 

Nu doet zich natuurlijk de vraag voor : Hoe staat de Chinese 
boer in Indonesië bekend en is er inderdaad grote belangstelling 
in de landbouw onder de Chinezen? 

Ik behoef slechts het beruchte "Kedoksysteem" te noemen, 
waarbij Chinezen door middel van stromannen de wet trachtten 
te ontduiken om op clandestiene manier toch aan grond te 
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komen. \Vanneer onze Chinese leiders voor hun recht durfden 
op te komen en wij langs wettelijke manier aan grond konden 
komen, dan was deze ' 'ernederende houding niet nodig geweest. 
Belangstelling is er dus genoeg! 

Met voldoening kan ik enkele gegevens omtrent de Chinese 
tani in Indonesië aanhalen uit literatuur, welke geschreven is 
door Nederlandse landbouwkundigen. 

Dr. C. J. ]. van Hall in "Inheemse landbouw": "Daarentegen 
hebben Chinezen op Borneo's Westkust, in de Riouw Archipel 
en vooral op Banka met bun fijn gevoel voor tuinbouw en bun 
grote ijver ~ vindingrijkheid een cultuurwijze weten te scheppen, 
die uniek mag worden genoemd en vér staat boven die van de 
Maleier en Atjehers; zij munt uit door verfijnde methodes." 

Vooral in de groenteteelt hebben Chinese boeren een goede 
naam! "Het voorbeeld van de Chinese koolverbouwer heeftstimu
lerend gewerkt op de Karobatak, die de Chinese methoden enigs
:tiins navolgt, maar wiens werkwijze gewoonlijk minder z.')rg
vuldig is." 

Prof. Roepke meent dat Chinese groentetelers als eerste ge
bruikers van Derris in de landbou:w tegen insectenplaag ge
noemd moeten worden. Zij besproeien hun groente n.l. met Akar 
toeba-extract. De Nederlandse deskundigen bebben dit later 
wetenschappelijker aangepakt. 

Intuïtief weet de Chinese boer de beste bemesting to~ te 
passen. Meermalen is het gebleken, dat zowel meststof als cul
tuurmethode bij nader onderzoek de juiste zijn! Ik noem bierbij 
ikan boesoek uit Bagian Siapiapi als uitstekende meststof voor 
de groente. Ook het gebruik van gebrand~ aarde =oals de Chi
nezen in Bangka doen. blijkt een uitstekende methode te zijn 
om de bodemstructuur te verbeteren. 

Ik acht voldoende aan~tetoond te hebben. dat er wel degelijk 
belangstelling en kundigheid aanwe=ig is onder de Chinezen. 
Welnu, zou Indonesië en daarmee ook de gehele wereld niet 
beter gediend worden, wanneer de .. right man on the right 
place" geplaatst wordt? 

Over de algehele opheffing van het "venrreemdingsv~rbod" 
maak ik me ~een illusies. maar wanneer wij voor minvermogende 
niet Warga Negara aseli kunnen verkrijgen. dat zij in de land
houw hun broodwinning kunnen vinden, dan hebben wij al 
wat gewonnen. 

Dat de regerin~ de economisch zwakkere steunt is gerecht
vaardigd en billijk, maar zij mag m.i . . ~een onderscheid maken 
tussen warga-negara aseli en tida aseli, anders vervalt zij zelf 
in de fout der koloniale politi,ek, die de nieuw'e staat zo af
keurt. 

Wageningen, 17-8-'49. TAN RONG TONG. 
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9ndonesië. 

Mijn vaderland, tal van gedaanten heeft 's dichters 
verbeelding geschapen, 
waarmede ze u heeft getooid als een bruid met juweel' 
om de slapen. 

Gij zijt de kostbaarste steen in de gordel van 
B.onk'rend smaragd. 

Gij zijt de feeën-prinses, ontwaakt door der 
eeuwen gefluister. 

Gij zijt het heerlijke land, vermaard om zijn 
wonderen luister, 
de trein, nog méér, 't paradijs van 'tOosten, in 
hemelse pracht. 

Mijn dierbaar oord! 0, wat zijt gij voor mij, mijn 
lief vaderland? 

'k Ben één van de velen, die 't Leven u gaf als een 
kostbaar pand. 

Gij zijt als de palm van moeder haar handen, 
slechts nietig en teer, 
doch heilig, dewijl door haar ik het eerst in de weerl'd 
ben gedragen. 

Gij zijt als vaders voetzolen zo klein, die van 
jeugdigste dagen 
ik echter met kussen van grote' eerbied en van liefde vereer. 

R. M. Noto Soeroto. 
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/ No. 4209 A -'49. 

Uw schrijven No. 79488\ ~~Of' 
van 22 Februari 1950. è}J DIEN 

Onderwerp: zon Tson. 
~ 

-· 

In ~twoord op het 

gedeeld, dat naar thans is gebleken, de in het dezerzijds schri 

ven No. 4209 A-'49 van 15-8-1949 genoemde ZON Tson, niet te .,...._ 
Zaamdan, doch te zaandijk woonachtig is en daar een klèine tex-~ ~ tielzaak heeft. 

7>V8 j Hij is@ gehuwd met een Nederlandse en zou de enige Chi-

~ L_nees zijn, die in de gemeente zaandijk woonMohtig is.Einde. 

o. 3. 



MINIRTEPIE V JJ~ -~-Gravenhage, 22 ~~bruari 1950 
BINN l LAID ,E ZAKEN 

No.:B. 79488 
Bijl.: Gene 
VIII. TZ.4. 
Betr.: Zon Tson 

let verwijzing naa~ blz. 2 van Uw rapport d.d. 15-8-1949 
no.4209 A-'49 moee ik U beriohten, dat de aldaar genoemde Chi
nees ZON TSON niet in de BevolkingsregisterR te Zaandam staat 
inge~chraven en nimffier aldaar ingeschreven heeft gestaan. Hij 
is te Zaandam geheel onbekend. 

Aan de Heer 
Hoofdoomrnissaris van Politie, 
te 
.AM ~ T E F D At:. 

HF.T HOOID V J\N DE D IEN»T 
~amerw deze, 

{8J ®. Crobbe:dam 



Betreft : de Chinees Zon 

I;o . JJr/~. 
~ 

Antv.oord up: uchri jven Ho . b9 .30 .5 , 
d.d. 11 Nove •. ber 1949 . 

Lt&r bLnlei~ing v n het boven
geüeläe schrijven 'ordt U bericht , 
dat de Chinees :6on T&ON bij de J fctc ---ling BevoEdng 'der gel'loente Zt.c..ndum 

lî niet st~at ingeschreven , en ook 
·I niJJuer ingeschreven heeft gcstc..tn . 

In de gemeente Zta;1d<..m is nij 
niet bekend . - z:·.nö.1:iiD., .3 ~·ebrubri 19.50. 

//Z_ 



Verbinding no . l2 . 
Dossier : t3/596 . 

V "El R T R 0 U ïl 'E L I J K. 

23 i'9lt9 . 

Onderv.erp : Chin . Verenitün~. npu Hai'~· E Q 
Datum ontvangst bericht: 22 December 1949. 
Betrouwbaarheid berichtgJver: betrouwba_r . 
Waardering bericht: betrouwbaar . 

ft:.s-// 

Tevens bericht gezonden aan: I . D. Amsterdam. 
~edewerkende instanties: 
Ondernomen actie: 

I 

Ten vervolge ~et deze1·zijds schrijven van 5 
December 1949 dodsier 13/596 wor·dt hierbij aangeboden 
een in de Chinese taal gesteld vurkiezings- en stembiljet 
van de vereniging "Ou Hai" te lunsterdam voor de verkie
zine van een voorzitter en 20 bestuursleden. 

De Nederlandse vertaling van ger ... oemél vei'. ie
;>ngs- en stembiljet wordt h~orbij gevoegd . (einde~ 



/ I 

De Vereniging Au Hai maakt bekend dat volgend jaar , 1 Janmri 1950 
de derde verkiezing zal plaats vinden . 
De Hr . ~u Chru1g ~u Chung , voorzitter van de vereni~ing, wil ten 
spoedigste aftreden. 
Volgens het verkiezingsbiljet staan er vijf aanduidingen. 
le . Ieder lid heeft recht om te kiezen en om gekozen te worden . 
2e . Uit de meeste stemmen worden de voorzittel.' gekozen . 
3e . De bijeen1romst is 1 Januari 1950 in het verenigingsgebouw te 

Aus terdam. 
4e . Verzocht vwrdt het in_, vulde verkiezingsbiljet voor 20 Decem .... 

ber 1949 in to zenden . 
5e . 20 Personen mot!ten wordsn gelwzen voor het bestuur . 

Vereniging Au Hai . 

17 .rovember 1949 . 





l!Il\ISTERIE V ÄN 
BI!m'~<'NWIDSE ZAT{EN 

No . : J . 7089; 
Bijl.: Gene 
VlJ.J.. 'l ,,. . 
Betr . : "Chung Hwa Hui". 

s-Gravenhage, 25 Ootober 1949 

VERTl'fOU .ELIJIC 

t.et verwijzing naa.T' het vermelde in het U bekende ge
heime rapport van de Inlichtingendienst der Gemeente Politie 
te ~terdnm van 3 ootober j.l . , noo6519-'49, handelende 
over het in hoo~de dezes ve~elde onderwerp, moge ik U ver
zoeken miJ wel te willen berichten of er nog aanvullende 
gegevens over de bewuste bijeenkomst beschikbaar zijno 

Aan de Heer 
Hoo~doarnmissaris van Politie , 
te 
's-GRAVENHAGE. 

liET HOOID V:.t~ DE DIENST 
Namens deze, 

;r . G.Crabbendam. 



Verbinding : .o . l2 
Doss . l3/142 
Onderwerp : CHUNG HilA HUI 

L 

VB~TROU .. 8LIJJ( 

Datum on'tvangst bericht: 3 rov.Jmber J.949 
Eetrou\.baarheid ber1chtgever : betrou~baar 
11aarder1ng be~·1cht: be-crouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan: I. D. i,msterdam 
ledewerkende instantles: ---
Ondernomen actie :-- -

B.o.s. van 2? October 1949 
No . 70893 l .. . v . B. Z. 

l 0 NOV, 1949 -
8 November/ 1~!:1.- 'fJ '-, 3 s 

~ ~ Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt 
medegedeeld , dat de in het geheime rapport van de In

lichtingendienst der Gemeentepolitie te ~msterdam van 
3 October 1949 I;o.6?19 - '49 genoemde TAN, Po Gwan, wo
nende te 's- Gravenhage , 1n 1'e1 te 1s Hr . T.c·, Go Gwan , 
deskundige van de Republlkeinse delegatie bij de R. T.C . 

Hij 1s ·fel republ1ke1ns nationalist en Áan gerekend 
worden te behore!: tot de linlcervleugel van de Soc:i.. al1s
tische partij . 

•!erdere aanvul.Lende gegevens ove:r de bijeenkomst 

rden niet verkregen . (einde) 



, Verbinding: \'J 

J.~0.6519 A - '49. 
.. 

Onderwerp:CHUNG HWA HUI, 

G e h e i 

( CHUNG SAN HUI ) 
Da-tum ontvangst bericht: 31-lv-49. 
~etrouwbaarheid berichtgever:Betrouwbaar. 
Waardering berioht:Betrouwbaar. 
Tevens bericht gezonden aan: -
Medewerkende instanties:geen. 
Ondernomenacties:geen. 

31 Ootober 1949. 

Op Zondag 30 Ootober 1949,werd van 20.00 tot 23,00 uur, 
door de Indo-Chinese vereniging "Chung Hwa Hui" ,in het Ooster 
Instituut~~penburg 6l,te Leiden,een ~~jeenkomst gehouden,waarop 
doorMr.o~ Yong T~,verbonden aan een der delegaties van de 
Ronde TafElT ""Colfferentie!een lezing werd gehoudenlmd als onder
werp:"Toekomst der Hoak ao' s,kansen,rechten en p iohten". 

Deze bijeenkomst~ was ook toegankelijk voor de leden van 
de te Amsterdam gevestigde Indo-Chinese studenten vereniging: 
"Chung San Hui",en werd bijgewoond door ongeveer 75 personen, 
(Indo-Chinezen) w.o. 10 dames.(Zapaoiteit der beide zalen 100 
personen) 

De heer OEI begon zijn lezing,met het feit te msmoreren, 
dat hij ongeveer drie jaar geleden,ook een lezing had gehouden. 
(Ongeveer 3 jaar geleden werden door Mr.OEI Yong Tjioe,voor de 
vereniging Nederland- Indonesiê 1op meerdere plaatsen in Nederlan 
lezingen gehouden over Indonesie.o) In die tijd - aldus Mr.OEI,
was alles zo duister en onoverzichtelijk en waren de sentimenten 
zo hoog opgelaaid,dat men de rode lijn,welke door de geschiedani 
loopt,eig~ijk niet kon onderkennen.Thans,na drie jaar,is deze 
rode draad heel wat duidelijker geworden. 

In de eerste plaats achtte hij voor de Chinezen in Indo
nesië,nodig,strijdvaardigheid van de Chinese groep als geheel, 
om niet ten onder te gaan. 

Er heeft in Indonesië een versohuiving van de macht p1:aa 
plaats gehad,van de Peranakan (Indo-Cbinezan)Chinezen,naar de 
totok-Chinezen.(In China geboren en in Indonesi;yerblijvende c 
nezen o.) Dit zijn twee zeer heterogene groepen tussen welkeg 
pen zeer sterke spanningen bestaan,welke in feite een dodelijke 
" struggle tor life" zijn. i. 

Hier naast vindtmen de na-ijver van de autooh"trone bevol
king1zodat de Chinese bevolkingsgroep in Indonesië in een zeer 
moei~ijke positie verkeert. 

De Chinezen in Indonesië moeten los komen uit hun pas
siet negativisme.De Peranakan-Chinezen leggen het in dit opzicht 
af tegen de totok-Chinezen.Bij een eventuele strijd tussen deze 
groepen,zullen de Peranakans ten slotte mogelijk hun toevlucht 
nemen tot hun grondwettelijke re.chten.Hierbij wilde sprekS~A het 
accent leggen op de zelfwerkzaamheid,als goede staatsburgers. 

De Nederlanders - aldus spreker- zijn hun macht en ge 
in Indonesië kwijt.Voor de Nederlanders daar is nu een heroriën
tering nodig.Zij zullen moeten krijgen een grote waardigheid en 
tatsoen,gebaseerd op hun werkzaamheid voor de nieuwe staat. Het 
gerucht gaat door heel Indonesië: als de Hollanders er uit zijn 
komt de tijd voor ons Chinezen1 eventueel door middel van omkope
rij en corruptieeDit noemde spreker,verrot en funest. 

Primair achtte hij nodig,een goed gezags-apparaat.Een 
appa_raat,dat minstens het goede Hollandse ambtenaars- corps van 
vroeger evenaart.Hierbij gaf hij eaige zeer sprekende verhalen 
en voorbeelden,over de ontzagfiijke en funeste voedsel-smokkela-
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rij door Chinese smokkelaars.Het gevaar noemde hij daarbij 
dat wanneer de Belanda,(Nederlanders) weg zijn,man van Chinese 
zijde de sabotage zal voortzetten.Het Nederlandse gezags-appa
raat - het ambtenaren corps - wordt/is desparaat.De Indonesiers 
en de Chinezen,moeten dit onmiddellijk goed kunnen vervangen, 
anders is alles verkeken. 

ne Chinezen moeten komen tot een houding van bewmste 
zel:f'werkza.am.heid,daar zij Indonesië in twee jaar kunnen maken 
ot b~en.Dit omdat op de im- en export na,het gehele economi
sche/ in handen van de Chinezen is.De Hollanders zullen slechts 
tot aan de kusten kunnen komen.Wat er thans in Indonesië door 
de Chinezen wordt vertoond,-noemde spreker- desastreus.Het ge
volg hiervan zal zijn,dat straks de haat van de bevolking over 
gaat van de Bel@Dda's op de Chinezen.De nieuwe regering heeft 
geen gezags-apparaat tes ha-rer beschikking,om alles degelijk 
te controleren en na te gaan.Willen de Chinezen geen Bartholo
meusnacht over zich laten komen,dan zullen zij hun houding moe
ten wijzigen,in zijn gehAel veranderen. 

Tweede:Da toekomst voor de Chinezen in Indonesië,biedt 
ontzagtflijk veel mogelijkheden.Hierbij noemt hij: Nijverheid, 
weveri~en,rijstpellerijen,olie eot.ect.D~eranakans hebben ver
loren tegen de totoks.ne eerste zullen zioh moeten heroriënteren 
en op nieuw aanpakken. 

Derde .Nieuwe mogelijkheden noemde hij :Opbouw en wederop
bouw.Opboew in minsten 5 tot 6 jaar.Openlegging van Borneo,me 
nisatie van de visserij .na vroegere "poenale sanctie", zal nu 
transmigratie moeten worden,ottewel het verplaatsen van vrije 
mensen,met een betere toekomst.Hierbij deede hij een dringend 
beroep op het grote aanpassingsve~ogen van de Chinezen. 

Vierde:Samenweeking met de Indonesiërs.Dit - aldus spre
ker - is gebleken het wezelijk gevaar te zijn geweest vaor de 
Nederlanders.onze samenwerKing moet er een zijn van,eerlijke van 
harte gaande samenwerking van Indonesiörs en Chinezen. 

De toekomst - aldus besloot spreker zijn betoog - is vol 
gevaren.Wij Chinezen moeten dezee gevaren zelfbewust tegemoet 
treden.Hierbij deed hij andermaal een dl1ngend beroep op vooral 
de Chinese studenten,om samen te werken met de Indoneaiërs,daar 
zonder deze eerlijke samenwerking geen aanspraak kan worden ge
maakt,op een rechtspositie. '~ord~ ambtenaar van de nieuwe staat 
Dient deze ataat,ook al wordt dit dienen mogelijk slecht betaald 

Ten aanzien van äe spreker,geeft infor.mateur~dan nog 
het volgende: Een niet-ronduit,uitgesproken betoog,do~ zeer 
manifest volbloed socialist,die bij de ~ voorgestelde maatre
gelen zelf nog iets linkser staat. (Een hardf.autoritair ·optredenà 
figaur.) , ~ 

· Duidelijk gaf~ spreker te kennen dat hij zich op een li 
stelt,met de van huis uit "nationalenjna~ionalisten." 

Hij is tegen het aantal aan de Uhinezen toegewezen zetel 
JnDe hierbij dima/de Nederlanders als mindergeld toegewezen (hij 

noemt het veroverde) zetels noemde hij te hoog.Hij zou liever 
zien,dat de Uhinese kraohts!nspanningtgelijk en geheel opging 
in en meeging met die van de IndonesièrsJ~w.z. dat de vhinezen 
als belangrijke figuren zullen optreden !n de versobillende In 
nesisohe potitieke partijbu. 

~ijn gehele batoog was in feite,een requisit~ tegen de 
individualistische op eigen gemakkelijke baat berekende Chinezen 

Hij staat fel tegenover de "koloniale Hollanders" JOve
rigens sprak hij ,afgezien van enige kleine "sneers'!niet over de 
Nederlanders,daarbij uitgaande van het standpunt,dat de Holland 
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~ toch al volkomen hebben afgegaan en overwonnen zijn. 
Hij ga-f een heel schril beeld van de toestanden en 

misstanden welke thans in Indonesië bestaan.In het bijzonder 
wees hij daarbij op de misstanden,welke werden veroorzaakt door 
Chinezen. 

Het gehele betoog kan worden aangemerkt,als niet"op
ruiend",wel ~gevaarlijk- overtuigend,dank zij de eerlijkheid, 
ook in zeltoritiek,miixlw en de bijzonder onconventionele wijze 
van voordracht. 

Enige ter vergadering aanwezigen,gaven blijk het ge
heel met spreker eens te zijn.Enige anderen st&nden er critisch 
tegenover,doch lieten dit kennelijk beleefdheidshalve niet mer
ken. 

De algemene stemming der vergadering,is - zoals gewoon
lijk op deze bijeenkomsten het geval is - niet aan de dag getre
den en was ook niet met enige zekerheid te peilen.Einde. 
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Verbinding: 
3 Ootober 1949. No. 6519 -' 

bijlage:een G E H E I M. 
• Onderwerp:Bijeenkomst der 

"CHlNG J:ftN.A HUI" • 
Datum ontvangst bericht: 3-10-49. 

.. Betrouwbaarheid bericht :betrouwbaar. 
Waardering berioht;betrouwbaar. 
Tevens bericht verzonden aan :I.D. 's 
Medewerkende instanties:geen. 
Ondernomen aoties:geen. ~ 

Gravenhage. 

Vol " 

OCT 1949 

Volgens de in ~tsohritt hierbij gevoegde oonvooatie,werd~ 
op Zaterdag,l Ootober 1949 ~e 14,00 uur,in een der zalen van 
het restaurazit: "Het Verre Oosten" ,Groenmarkt 37 te den Haag,<n

J der auspioiän ven de "CHtNG"HW.A HUI" ,een bijeenkomst gehouden, 
f waarop door _TA~ Po Qwan,wonende te den Heeg,-verdere personal~ 

/werd onbekend - een oauserie/gehouden,over het begrip: "Warga Negers" 
en de positie van de Indo-Chinese bevolkingsgroep ten opzichte 
hiervan. 

Deze bijeenkomst was mede toegankelijk voor de leden der 
in Amsterdam gevestigde Indo-Chinese vereniging: "CHtNG SAN Hti I. 

De bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer 150 personen
zeel capaciteit 200 personen -,w.o. enkele Indo-Europeanen en 
ongeveer 10 vrouwen.Indonesiërs werden niet opgemerkt. 

Door de heer TAN Po Gwan,werd in de Indonesische taal,een 
uitvoerig,juridisoh,staatsreohtskundig,betoog gehouden,wat onse
veer 2 uur duurde. 

Uitvoerig besprek hij daerbij,de nationaliteitswetgeving 
van de ft.I.S.(Republik Indonesia Sarekat) en stelde daar teg~ 
over de Nederl~ndse wetgeving dienaangaende.(Wet op het Neder
lands onderdaanschap.) 

De rede alsmede het daarop gehouden debat,ken gekenschet~ 
worden,als van juridisch-technische aard,met voorbeelden uit de 
practijk als toelichting. 

De positie welke door TAN Po Gwan,als inleider daarbij 
werd ingenomen,kan kort samengevat,als volgt worden omschreven: 
le. door hem werd zoveel mogelijk de voor - en nadelen der Indo

Chinezen van e.e.a. naar vorengebracht, 
2e. hij,zij het met enige oritiek,voorstander bleek te zijn~ 

de Indonesische (R.I.s.) nationaiiteitswetgeving, 
3e. gemati@d tegenstander bleek te zijn van de wet op het Ned. 

I 
onderdaanschap. 

Op deze bijeenkomst is niet kunnen blijken,welk stand
-- punt t.a.v. deze materie door het bestuur der CHDNG HW.A HUI of 

J CHUNG SAN HUI,wordt ingenomen. 
Wel bleek,dat een zeer groot gedeelte der aanwezigen,de 

®' 
R.I.s. nationaliteitsregeling,voor hen persoonlijk,onaangena~ 

~ onbillijk en onrechtvaardig vondeR. 
Tijdens deze bijeenkomst,werd door TAN Po Gwan medegedee~ 

fdat hij op 2 October d.o.v.,ten huize van KWEE Tjey Tji8ng,~bo
ren te Tegal,25 September l919,wonende Gerrit van der veenstr~t 

~ 167 bv,te .Amsterdam,-zie UW schrijven No.25224 vann24-ll-47 en 
het dezerzijds schrijven No.l0489 van 10-2-1948 - een excerpt 
zou geven van dit betoog.Hiàeeen heeft hij echter geen gevolg 
gegeven,elthans op deze datum werd ten huize van KWEE vd. geen 
bijeenkomst gehouden.Einde. 

\ o. • 



CHlNG SAN HUI. 
AMSTERDAM. 

secretariaat: 
Churohilllean 191. II 

L.s. 

Amaterdam,28 September 1949. 

Dp ruime opkomst voor het vraaggesprek met de Chinese del.e
gatie-leden van de Republiek In.donesia en de B.F.O.heeft het 
Chung san Hui vestuur geinspireerd tot het organiseren van een 
causerie over het Warga Negara-sohap,waarvoor het de Heer Mr. 
Ten Po Gwan bereid heeft gevonden. 

Gezien ook deze causerie van essentieel belang werd geacht, 
heeft het Chung Hwa Hui-bestuur voornoemde bijeenkomst weer ~~ 
voor onze leden toegankelijk gesteld. 
PLAATS en TIJD van bijeenkomat:Restaurant "Het Vere Oosten" 
zaal !,Groenmarkt 37 te Den Haag op 1 Ootober 1949 om 14,00 
uur,waarbij na afloop van de causerie gelegenheid bestaat tot 
dusoussie. 

Voor Chung Sen Hui-leden alàeen toegankelijk op vertoon van 
dit convocaat. 

Het Bestuur. 
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No.4209 B - '49. \ 
Onderwerp:Chinese Handelsvereniging 

" 0 U H A I" 

GE HE I M. 

H\ - 6 

1../ 

September 1949. 

Vol'!)nO. --
~b 8 SEP 1949 
-t ':1 

rY"~J AC b~30~ 

Ten vervolge op het dezerzijds schrijven No.4~9A-

49 van 15 Augustus l949,zij medegedeeld,dat naar is gebleken,de 

j daarin genoemde MAI Tson Wie,ten rechte is genaaiilJil: 

0~ M E I Chung v/ee,geboren te uhekiang, 29 November 1911, textielhan

~delaar,wonende te Amsterdam,Albert Guypstraat 185 III.Einde. 

0.2. 



11Il1ISTERIE VAN 
BI1Ui1ENLAND3E ZAKEN 

Ne . : .,. 69305 

" B1~\·.: Ge.~e. 
Betr.: Chinese Handels

véreniging "OU HAl" 

•s-Gravenhage, 11 November 1949 

l 
I 

let verwijzing naar het U toeeezonden geheime rapport 
Vtlll de Inlichtingendienst der Gemeente'poli'tie te .Amsterdam 
ven 15 .h\l,gustus j.l., no.42Ö9 A ... '49, haridaJende over de 
~n het gehein:e rapport van Uw Inlioh,ti.ngenö.ienst van 23 Juni 
j.l. Do~s.l3,og6 §eno~mae vereniging rou BhiP, moge ik U 
ve,.eoeken mij wel· nad~r te will~n inllontan ove::r het beataan 
a..qzo:r vo:venietne te trv.rent en ,Popene hetgeqn verder van belang 
te achten is. 

EET HOOFO VM D"l: ~IBH~':? 
Namens deze, 

Aan de Ree:r J .G. Orabbendan. 
Hootdcorumissar.is van Politie, 
te . 
's-G R A V R N H A G E. 



LJ:NISTEFIH; VAN 
BIImENW"ä>STI 7 AVEU 

• 
No.: B. 69,505 
Bijl.: Gene 
VIl!. T'': .4. 
Bet,..: De C~ineee Zon Tson 

•s-Gravenhage, 6 Janua~i 1950 

Il? moge 0 oE be:dcht verzoe'~"en op L.;ijn ve~trouwelijli 
ach:rijven van 11 lJovember 1949, no.69305, handelende over 
de in boo~de dezes genoemde p~rsoon~ 

• Aan de Heer 
Oommissaris van Politie, 
te 
Z A A N D A 11 •• 

HET HOCJID VAN OE DIENST · 
Namens deze , 

L.L.van Laere. 



MUJIS~IE VAN 
BilmBNLAlJDoE ZA.XEI~ 

No.: .69305 
Bijl. : Gene 

.. • i • 

Betr . : De Chinees Zon Tson 

's-Gravenhage, 11 November 1949 

Ik moge U ve~zoek~n mij te willen inliohton over de 
personalia en anteaedenten van de in hoo~de dezes genoem
de pe~poon, die te Uwent woonachtig woet zijn en die oom
mis~aris is in het bestuur de~ te Amst~~d~ bestaande Chi
nesa handelsvA~eniging "OU HAl". 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie, 
te 
Z A A N D A :tu. 

Jill'T HOOF.i1 VAN D~ D~"ST 
Nrmlens deze, 

J . G.Orabbende.m. 
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~ota van DIS 
~ aan Plv . Hfd • .B ~2 

Betr . :brief 6g3o5 inzake ~on Tson 
en rappelbrief èienaangaande 
aan I . D. ?.aande.m. 

Hoofd Inspecteur van Politie coelingh verzoekt , indien 

mogelijlt , nog enig respijt bij de benntwoording van bovenaange
haalde brieven aangezien een vrij uitvoerig onderzoek tegen deze 

Chinezen gaande is . 
Zodra mogelijk zal worden geantwoord . 

10 . 1.1950/'l)is . 



MINISTERIE VAN AWlThiEliiE ZAKEN 

-- No. :64900. 

29 Juni 1949. 

r) / p 

• 

Onderw. : Chinese Handels
vereniging 110u Hai". GEHEil • 

. 
V .l..!.l . 

. 
........ . . 

Met verwijzing naar het U toegezond~n geheime rapport 
van de Inlichtingendienst der Gemeentepolitie te 's-Graven
hage van 23 Juni j.l., Doss.l3/596, ha~delende ove~ de in 
hoofde dezes genoemde Chinese Handelsvereniging, heb ik de 
eer U te verzoeken mij wel te willen inlichten over de daar
in bedoelde communistische betnvloeding en over de daarbij 
betrokken personen. ' 

HET HOOFD VAN DE DI:E.NST, 
naiJlene deze: 

.Aan de Heer L.L.van Laere. 
Hoofdcommissaris van Politie, 
te 
A US TE R D A M. 
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I -:-;5 JU I 1 <19 -I 1\... 6 Y/ / q - _/ 
I Ofl ':..I.u; 7.~JS. 3 . VI:::. 14 .; .... _ i .1 "':!..:;. . 

Leaec...eli ngenolad van C~une; .dwa !ui , onuel"s,..ands 

or.tvan€"en van IL • .uel1't. 

3 . VII I. 



AAN B VI I I. 
VAN HC . 

~ Betr.: Chinese Belangenvereniging. 

Acht U het naar aanleiding van onze bespreking 
met de P.G.' s nuttig om hen de namen van de bestuurs
leden op te geven of lijkt het U beter te ~wchten tot
dat van l inkse activiteit blijkt ? 

9/12- 49 



Secretariaat 
Vliet ~-4 
Lcide:1. 

~de. 

l. Opening . 

2. Notulen. 

CIIUJ!G P\"1.,~ i TITI 

NeCe:t.~la.!d 

2e n.lgemenu Ver(:, ... d<..:ring 
te houdsn op 21 1"ei 1~49 in 
''Ons Huis 11

, Cu de Delft 201 , fu lft 

Aanvang 15.00 uur. 

1..,uest oriau t 
li.D.thenesse:rlcan 

365A 
notterdo.m. 

~. Instaliatie Cendidaat - leden: 

4 . Ingekomen stukken. 

Hr . en Mevr. Kw u Hi2 n Bo , Bosdrift 02 , Hilversum . 
Lie Kiru hly,Groenenstr.l8,Bennekom. 

Hr . Theng Koen .do , Vc 't Hoffstraat 45a)Leiden. 
Tjia Kie Nj::-n, c/o AJ:.NJ gebouw, _":..rdam. 
Ong Bing Yong , Florisplein 2b, Gronii1gen . 
Gou\'1 Soan Toeng, Vreewijkstra[t 10, Leiden. 

5. Verslag Verificutie comndssie . 

6. Verslag Hsioh Pan. 

? • Begroting Bestuurs jc.tQr 1948/19,:1:9 a 

._ 8., Het Best uur stelt voor als l eden Vod. R;., ,d V! n Ouden: 

de Heren Drs. lillouw Bj_on Tie 
Ir" ~·rut ~~hoen Hi '-'k 

J,j_om •r jûc Ho 
TegL-noandida ten kunnen bij het secret ariu.0t \1 orden ingediend Q 

9. Voorstel tot liquidatie v.:.n het Rcpo.triërings- Medisch - en Katen
drechtfonds. 

lO.Bestuursmodedelingen . 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting . 
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Nederland 
Seoretal'iaat: 

Vliet 44 

Leiden. 

Het bestuur van de Chung Hwa Hui voor het jaar 
1948-1949 is als volgt samengesteld: 

09y Liang Lee -- voorzitter 
Ong Tjing Gie - - vice-voorzitter 
Mej. Lie Mei Kwio -- secretaresse 
IDwuw Hoey T joe -- penninGmeester 
Oei Tjiën Kie 1e commissaris 
Ie Hin Wan -- 2e commissaris 

Ter ere en nagedachtenis van de grote Chinezenvriend en -kenner 
Mr . P . H. Fromberg - wiens korte levensschots hieronder volgt -
heeft de ChuJl.g Hwa Hui cc~ b~,..'o.kwerk uitgegeven, getiteld: 

Mr. P.H. Fromberg 1 s Verspreide Geschriften. 
Dit lijvige sta..'1.daardwerk op 1t gebied van Chinezen on Chinezen-wet
geving in 't toc1~alige Ned~-Indië wordt de leden tegen de kostprijs 
beschikbaar cestvld; _:t-_ f 7 i- v-oor ec:-1 e ebondcm exemplaar on f 4, 
voor een ingenaaid c.::emplaar. Opgaven bi<~ 1!ot socretariaat-:Vliet 44 , Leiden. 

Korte levensschets: 
Pieterlfen(fr·-·UrFromberg, 16 Jan. 1857 te Amsterdam geboren, t;enoot 
zijn academische opleiding te Leidon on vcrwierf aldaar in 1882 na 
promotie op proefschrift en stellingen de doctorsgraad . Het volgende 
jaar begon zijn loopbaan in I ndonesië bij d~ landraden te Koedoes 
en Japara en in 1885 als waanLomend lid van de Raad van Justitie te 
Seraarang. In 1887 ·benoemd tot grif'f;i.er bij de Raad van Justit.ie al
daar, in 1889 tot s. ubstituut officier v. Justitie te Makasser,. werd 
hij hier in 1t zelfde jaar lid van de Raad van Justitie. In 1ö92 
volgde zijn benoeming tot referendariff bij 1t Dep. v . Jus~itie en in 1

t volgend jaar tot voorzitter van do Landraden te Makasser, Maros, 
Segeri , Pangdadjone en Tjamba. Hem gewerd in 1894 do belangrijke 
regeringsopdracht tot herziening van de privaatrechtolijke toestand der Chinezen . 
In zijn standaardrappo~t daaromtrent openbaarde zich Fromberg's 
ontzaglijke konnis van de Ch1noso sociale wetecving . 

Na zij:{). benoeming tot lid v,d. Raad v. Justitie te Batavia(1896) 
werd hij ' t volgende jaar belast met 1t geven van onderwijs in hot 
Ned . I .burg.recht , handelsr echt on bura . procosrccht aan het Gymri..asium 
Willom III te Batavia. Bij keuze werd hij in 1903 lid ván het H.G.H. 
om in 1908 op verzoek eervol te worden ontslaaon. ' 

In Nederland ~lo~f . hij een warm strijdat~ v~or de Chinezen, klassick 
is zijn brochure over"de Chin .. beweging op Java"(1911). Voor do Chi
nese studerenden hier te le~do was hij eon vaderlijke vriend in de 
ruimst o zin des woords. · 

Wederom vortrok hij naar de tropen, waar hij op vcrzoek zijn krach
ten dienstbaar stelde aan het u.itwerkon ·v.h. Unificatie- probleem,en.· 
kv~am na 2 jr. in Aug. 1923 met zijn ccht&cnote in zijn vaderland tc
rug . Hij ovcrloed .op 2 Januari 1924. 

Zijn.Chincso vrienden droceon do baar •• 
t I 
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VERSLAG OVhH U~T V .:.:u:t • .! . .l Gll'~Lr8.' , : .. n l b J .IU~UJ~,I ' 4f.- l:2lvu...ART '49 . 
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Gesteld v oor de taak een jaa rverslag v an cnze vereniging te 
schrijven ,rijst voor mij de vraag , of het ver::üag .van de secretaris 
zie~ uient te bepalen tot een r angschikkLnd en ordenue be 
sehouwe lijtchr id , d·0. n we l c-f h~t verdc, r muet ga n en uc ce.:
gr uepee rae feiten v a n het j a r 1946 zal toetsen cp hun waarde 
voe r Lte oDtwi lctce ling van èt e Chung ïf.,m aui . 
·~"~~'lanlcc h.e t bezwc.~Ftr' van g rot ere :.:.ubj ..: ctiviteit oean cw oor·d tlc de :c e 
v:.ron.:.:;· in 'o.e l'aa't>.>te z i n • .un<::rz;i.jds 1~ ü m.ers l<rit1el\: uit 0en ern
:::tig oçge~ et vctul<'--g ni ë'G t e n:; r cn , t=n is hel:. uus jtlis't;;r ·le2..e l<Ti.
ti. e L<: o dt'J.J.s~.-:..j,;: tn ver antw( or u. mogt.lijlc te e;ev n , anti.e:-rt'ij6s J.s \.: e c 

gro~er.~ s~tb ,jecJ~. Lvitcit geer' be2,w;::ar te no~ m~..n . het j ·arverslag v , n de 
secretaris i-s lJet ver&laG v n ll.:: t ltu., , d-- ·c i11 he\; u tre1 :rende j aa r 

s2nrat ri & ~ as. Van heru ~ ordt niet 5eeist ue ieillcze, d~or ~eder 
j11:... s't :;"z orJhte wee r ge:ve ci.e r rE'cenl.e t:>(;s<-hl€..o.t.Pl., , .Ll. :ar alleen z 'l .in 
~ · ~en ~isie ~ uieni e t mee r ~e~ioh~ heeft, dau het se cre~~ri ~&t en 

;-.·. ~i.1 T.) .,..SI''>Yl €:i.':: u il f. .:Ven . 
:_ P ":. '7 JP.T' J.A.l'i. .l.9~a werd he t b~stuur v an de Ghung Hwa Hui e 18 -.,,·,]_gi; 
'-'?.i:,~D<:-l-!Sl 3L'.; 

· .... _ ... ) 

\' .. H'~!~,i.t~ ... er 
Y~·:r. ·-.:- ),~.r z.i t ·~ er 
la ~-0 G: .;'tT}'~·S 

a.) &6'·'·~-'~m i 1'3 
lc· ~'.-::,·,·.~] ·, [';la!•.:.e s ter 
2~ 9~LD~D~fuSG3ter 
C oinmL3 :-::a::~ :i. =.ö E.m 

J..iem tja~ Ho 
Go .' :l.m 8an 
Gi,~~-; .. !:: '~n J.~I)K 
J-::...-:; '2 E .~· .. :.1 .t.~ing 
trPn •· • .., ... i on 
( - , ;; .. !'t .r'o 
r~:J<J . ,: IL~<. n Tie 
L.i. ~;;ni .~ ... un Dj ie 
... : ·;· t. It. .-J i ~ n 
{\;y l 1 JJ._j .'.:'u.: 
J'l1Jn J :·.n 'J.' ji ong 

Nog nimlll":l.J.' .::. n zi,.;n be',s~aan hoeft d t. Chung Hwe. Hu2. zuJ.k ;; ë ":J n i tge-
1 .. ~:-f, '.(.l ~ ef:r.u·~~i c:eha:i . ::=:i·c ta he:. gev0lg v a ::.1 l:s t 'i:G L . 0.l\t r'l.t:.- j ·.:n~a~ 
..:·~ :.c d. "'~1 t~e: ·', r•: c. t ae.nà ll:r:f d .;_r: 8 en bet. I; :.J.'l7 3 J~·~ .• n0 ·:; i ( t ç; r .. u.r:-J.:~ ']r ds n , ... :.'3 a r 
u.u (...• :;l r:c:~::!.'(; icó.r.t L•.;'obe:n do cuè.t..n. j <w:~·u d:.~or lü ... n Li:tld ·~e 't f. Wt.:'..nig 
··i.j !s 0<Ll z i oh vql.l.DC::ig·-te Kunne n guvcn aan .de: verérJ.l~iP.>:; . In ('_t; 
~ 00~ l'.Hr· het j'áar hebben 6Chtér Vier leden va n hét bèSt~ur hun fUnC
ti e u&~rg~~egd. De h~r~n ~i~~T~an Dji e , Go Lolli Djoen en Liem Bie 
J..ib.'l Z~Ljl: n aar I r..don'cs ie teruggek:t..cr d en de he E>r Ocy Tjin Sa n to~.:;ëft 

l
c~«,.~Cl .3. voor de Ch:.;.ng Hwa Hui t (; moeten bedanken , nadat de Chur.g 

- f:&n .i1tJ.i zich tc;;g.t.n de f usie, maar voor een f f.u.E..rati.:! me·& de Chung 
E\",d LL' l r·..tJ. uitgesproken • 

.1v:.ds s J!Ot.l.d.g na ht. t o_·tre-:0n bq~int het nh. L,!l/'. oe stuur me t noes-
t( ,.:_JjiJ ~uë 'il<-l:~~r.n aan de yc~H2..Snli jl.ong vrn punt l v a n h8ar be-

-lct.ü'' :..·:: l .. :c~ ... · ~ L:t:l "~ . • t ."'' hct bevorè.~;.. r , P v<>. n è.~. e:,.ni.1c.ici in de Chinese 
r:.::tu ~ 1!1 , ~·.1 ct,!).. ~. J.c.;: -i;;~ l d '::J.Û0 o -. . -. :?.:. ~ oS ·~~:~t J':"::.~ '. r. ·,;~;.. ;'is :::. ~G ,):·g<.:t:·.is'ci~...J'd. i'lt;t 6.1:3 b:,s t tn:-G n v~n d" ~·üu.:.-t -
F:rJ.liJt<rJ v ~:·q,J.:;l n•:;t..:• 1 or.:t. ! . !• c· .. 7..amv1:•ijlc ov, ·rJ."' t; t~e. l::om .:.n tJt h~t 
~~c.;,,': 1 ·S . t 111. ,; ·~:.~ •. tJ. '!.r::~ b0stc;.r1 h\-.DU .... li ik ·; v1u.:• 1 ·,· ht.. t l)egi n nog een 
,_._,,,.,~· .... p ~..r: y_•x ... • .. ! . n ::t "':t· &.<... j :J.ifJ~c ';c :.~:r. c-1 r .. cht~ ''\g . TV<JCe st r:- o:l'JJ.ngcn 
r.1J'1. tr~ ou.i r· ,~~" .• tPC!l~ zj.j die O:t;l ee:1 L.n· .. tc.i:' s ti r.ctr:.n·": .· ~ .. q.": en zij, 
c'.i... !..1( '.J :C h .... ::.. vcrVt.dC:l:~t'Jll in een, t'ed'-rct:.~ , · )CWE:.l ·;pc:ö.ig is ?;f;ble
~~Ln ,. de.c Q.l.) r •• oning .. m in we:::;cn .s~.Gc: ' . .l·GB •,~v, j; ~:1 : . verschillen . 

ben yoors-tE.. l v.:m de. Uhung Hvva HLü , v~l'Vtrt in de volge,ndr) 1rif' r 
punt Gn ..z.j. jn a an de . plaatse l i jlce v e rt cgl. nw oordi ge.rs v e rzo!ldt')n: 

. - .. ·. 



2. Icd-:r c pl. ver . heef t v .. ".J.. • . 'l t- r·ut on o.üc , rnct i nachtneming 
va n het a l g<:. rr:c cn ChiJ,.-._ s b~... Larr; , dc. t toe d~_. c om_t)Ctt.. nt i e van 
d e. Chung ~ ... wa ~-ui b cl:o, r·t . 

3 . Al ge;mcne vcrgé: d " ringcn word .n t ot het mi nimum bope r kt. 

4 . Om al s nog op de hoogt e t ·. b li~vr:n v r-tn d" stromingen, di b er 
i n de Chung hwa I~ tL:. l.;.; v c. n l lc. ~ ~ he t C. d . H. bestuur ?: ich om
ri ngE-n door e e: n collegi a c. 1 o.:ga r.u;,. 
He t Col logi aal Or gaau bestaat lli.t V€.rt og<;;nwoord i g<::rs van d e 
plaatselijke afdbl i ngcn en hc.L ft formeel sle chts e en Rdvis e 
r c. ndc st em. 

Op d ~_.z~:.. 4 puntc n wc. rd o de b i ,jc e nkon1st va n 10 Apri l r e c;.çl s .ovc ro:
c onctc.mmlng bc.:to i kt .,.. ~qJ.~{s.. . mQjï _ d~~ .Cl:w ,ng San. Hui ! t ~ I '? ? ? ? 

Bij hLt opst e l lc.n V P D eeb ont wcr r s~atut l n ~...n r0gl ~_.me nten op de 
ze basis, stui tten wij ~.-c ht e r op onov.:: r komc. li j In. j ur~ disc ht.. be zwa
r en, wee r door wij z ijn overgegaan tot he t i nd i enen va n d ~... volgende 
15 pun t e n : · 

1 . De C. h . H. b lijft haar kar a kte r a ls vereniging behouden . 
2~ De pl.vcr . wor den onder Rf dc. l ingc. n vv.n de c ...... H. 
3 . Deze ondor a fdclingc.n kr i jgc. n v olled i ge. c ut onomie . 
4 . Allc.s , wat onde r d~ze ouat onomi e valt w or u t v ollcdi g opgesomd . 
5 . at ni c. t omschr c.v en wor dt , va lt ondt.. r d~..; cernpet e nt i e van de 

Ohung riwa Hui . . 
6. De algemene V~...rgaderingcn wordc. n tot een u i te r ste mini r um beper kt ?: Ton cin.d~:..· a l snog op de' h oogt é ~o b l ijven va n de s tromingen in 

do Chung hwa Rui , laat het bestuur z ich bi Jstaan door een Col
l c.gi eal Orgaan , bestaand~ ui t de besturen vun d~_. diver s e onde r afd . 

8 . Dit Col.l. Or g . he ef t form;. cl s l 9 chts ud-. 'isc r~.- nde b<:. vo &gdhf' i á . 
9. Alle. beslui t e n y a n i1et b E. s tnur .,ra n n<.. •,.., . h . H. worden ge,ncmon 

i n ovc.rl0g met he t Collt:,iaa l G~Gw ~ . 
10 . 

14. 

15. -

0 0nfll ct6nrege l i ng . 
I n g·c,va l tussen bestuur va n d e u. ;:· .>h en oen onP.er qf dQling ee n 
OC'nflict b csto.at, wordt he ~ü co ... 1tlt ct v c:.or gol egd aan d e .Raad 
va n Ouden. , 
Dc.:ze Raad va n Ouden i s e ..=:n r c cht spr t; l<.cnd collé.ge . 
Par t i j e n zijn geb ond&n d ~.. ui t spr b.ak v n dt.. H. v. 0 . ol? t e volgen. 
De in ongo li j k gt.. st e ld"' pa rtij hee:.f t ho t r cc l:..t, na b ovcnve r 
me·lde uit s graak , in hoger beroep t e gaan bi j eeu par lE- mt: nt . 
Het parlement wordt Vé rkozen op bas is van eon evenred ige ver

'tsg~ nwo ord i ging . 
De parlcruents +~§.&n ~~U!! ve~t§.gc.nw oordi g_ç_r_s vap d~ _Qh~ng Hwa Hui 
~.-n woràc.n gc..ko~en op e0n Al gemene Ver g . va n de C. ll .R. 

Na he. t ber~... ikc n van oen ov ~...reC:nstemming hierove r , we r d door het 
best uur gewer kt aan het ops t.ellCn va n een on t wt.r p sta tuts n en r e 
glemcnt~no Eert bi j z onder woord v an l of mag hi er we l aan het adre s 
van de het. r Tan Ki a n Lok gericht wor den J z ondt. r wi cns hulp en toe 
wijd i ng dj. t •..,nt ~,Jt... rp ni ec in d i e korte ti j <.l hé d i<:unnE: n worden . vol
br acht. di e nu moch dvnken , dê.t ull0 mo ,.i...üj ~:ncdl:n uit de weg wa 
r en gcruiwd , z ou a l spoedig he t tegengesteld~ beme r ken . Immers 
als een dcnd~..rs~ag bi j hel1or e hc~cl kwam op een bi jconkomst, waar
op do besturen vnn de div.e rse p l oe.t sc li .)ke vereni gingen ht..n éJIDOn -

ldement en op è.i t ont werp zouden ~ndi en en) do r.11Cd •~ dE:. :;_ i ng van <ÏE. v oo·r 
zj.t t c r van dv. Chu.ng 8&1;1 Hui , du t 'de Chung Sap Hu7. slechts op· f od6-
r at i ove b as is me t de Chung Hwa Hui , z ou ~unncn samenw~rkon: · 

o. ,lc l a t e r is 'geb l c:lcen, ·drtf; .. t E. n étal1 7i c,r. vo.n 2 amcnd".PlE;nte n van 
Delft o'p he t Hui &r oudt;li jl-': • .HE;g.L?\u•:;n'l. l':llig· tnoeilijkhcden z ij.n ge
r e zen, d i e tó t d t·t ogcnb.iü ., bi j ht;t op:n~~.:t)n va n dit ve rsla g , nog 

E:.cht cr h c t c€ vol-
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Ni et onve nnel~ mag bli jve·n , de~ onC::.<L1ks alles , de verhouding van 
de Chung Hvm nui tot d<:: pl" · ~~ .li .ik.:: VE.I't ni~~ingen steeds zeer-
vri ondschappeli j k: is gE:.we"'st . liet bestuur van de Chung Hwa Hui 
was sttJeds vert cgvnw oordigd o:.- de f e"sten door de plaatseli jke 
ver enigingen gc?rg8niseerd . Ik: noem hier ond~r andere de Tjap 
Go-Meh teeston 1n Rotterdam en Amst&rdam, de Di es va n de; Pien Lun 
Hui en het lustrum van Chin Hui . 

Evoncçns bij bijzond&r o g~bGurtcnissen voor de leden, zoals hu
weli jken , geboorten , promotics enz ., gaf het bestuur actc de pr ésence . 

Onze 3?ste Dies Natalis werd op Zaterdag l? April in Den Haag 
gevie r d met des middags een causerie van Z. E.min . L.Götzen met a ls 
ond"'rwerp n:Enigc economische aspecten in Indonesië" e n des avonds 
in Res t aurant ~Lnsvc lt Nicola mot oen diner dansant' waaraan 
Z.E. mini'Stor a·otzon on echtgenote on do staf van d0 • Chinese Ambassa
de mode aanzaten . Ook de Chin~sc Ambassadeur gaf van zijn bel&ng
stclling blijk , door in de loop van dE.. avond c.nige tijd onder .ons 
te vc rt oovon . 

Eon in overlog met het Coll~giaal Orgaan opgesteld plan tot het 
organiseren van con Congr es t c Woudschoten , viel, na moe i za men on 
kos tbare il! oorb ere i dingen, v olkomon in b.ot wate'r, door con ontst el
l end gebrek aan b\...la:ngstc. l ling van d" loden. 

Wuchang- dag wc.rd sober 1-.(.z:dacht me t een l c. zing van do heer Yap 
Kie Han , die als ond~rv-1erp had gekozen: .. Nationale Probleme n." 

Voor het eerst stond dit jaar het Si on T jhia-fcest onder aus-
piciën van d0 Chung Hwa HuL .. 
Onz~ vcrhouding tot de .A,mbassade kan in 6ón woord voortreffelij_k 
wordon genoemd. Diverse keren zijn een paar l eaen van hot bestuur 
op audientie geweest bi j Z.,E. de Ambassadou:r.J Op Wuc·hand-dag war en 
een 50-ta l lodun ter Ambassade uit&enodigd. 
Een poging do or hot bestuur ond~ rnomcn om weer contact op te vatt en 
met de Chinese Studanten organisaties i:n het Buitenland, met name 
Frankrijk, Duit sland en Groot-Brittannic~ hc;:ft heJaas niet de ge
wenste r esultaten opgolcvcrdo 
Nog st eods contact wordt onderhouden met Ta· Hs-i·oh Hsi oh Sing Hui 
afdo :éatavia, Hwa 'ï'jiau ·Hwoc Kwan, Roopi, P .• Ic; P.P .. I .. ) I~S~S·, 
landoli jke Rooms- Katholieke Studentenorganisatie, Zendingschool te 
·Leiden en d0 Asv.o afd .• Groningen., 
Oo~ heeft het bestuur zijn modewerking verleend aan hot organiser en 
van een Congres d·oor het Humanistisch Studt:.ntcn Verbond . 
Op do l ustTa van de Ind~logcnveroniging on de Verenigde Faculteiten 
t o Leiden wa.s ook het bostuur vèrtegenwoordigd. 
Het ~bestuur was ook aanwezig op de viering van do 3e vcrjaar dag 
van d0 Republiek Indone.sia t e Amsterdam. · 
Te r gelegenheid van het reg~ringsjubilcum von Koningin Wi1helmi~ 
heeft het' trestuur ge1.u~ate legrammcn gestuurd, terwijl do inhuldi
ging van Koningin Juliana door onze voorzitter werd bijgewoond. 
De Chung Hwa Hui was op 2 Juni op het departcmont,van Ondornijs, 

·Kunst en on Wetenschappen uitgenodigd, ter böspreking van de hulp
verl ening aan de Indonesische Studenten en Hogescholen in het kader 
vá.n de W orld Studonts Rel i of. · 
Naar aanleiding van de 2o politionele actio hebben wij oen telegram 
gezonden aan de ministerraad mot de vol gende inhoud: 

Het bestuur van de Chung Hv1a Hui - Nc,lor land , in aanmerking no
mende dat in rnt gebied "Jan I,üdden J':.1va, waar ' thans eon mili
taire' a oti e v7ordt gevoerd, zich zeer vele bloed- en aanverwan
ten van de l eden van onze vereniging bevinden, doet .)p 1Tv,c Ex
cellenties een erirbiedig doch dringend beroep, om alle ve:.:·ent 
woorde maa tregelen tot bescherming van de Chinese bovol~i~g in 
deze gebieëen te doen nemen en zo.~e e l mogelijk te doen voor
k omen, d.a't verhoogd gevaar voor llJf en leven van deze groep 
wordt schapen . 
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Het moge uiterlijk sch:J.jnen, a ls of' de Ohüng Hwa Hui in het afgelo
pf)r, .je-a-r ge:n•(,k. a.an activit..:>~.t heeft getoond; dit ve rslag echter 
mot,G r.'.ac.:...,r.'J..~. ;;r.tu.:~g'3 :njr~, dat do atrtJ.~r:l~ei7. niet zo zoer nP..a r bui
ter ... dç..n 'Ne::. i!l Oa ·~:·.::.r.c~n~:;.:c.ó ~81·? gGrj ul1'j:; is geweest· ~ cG~ .nooàza
kelijkheicl ge:....te~.û. d0cr de 1nweoclige hervo:c:nin.~:->~::~ :he zich in de 
loop van het jaa.r in de Ohung Hwa HJ.i hebben v .Jltrokk:en. 
Tot slot mçge ik er op wijzon, da t het nieur1 e bestum· een zeer zwa
re taak wacht en dat van hen een brede visie wordt verwacht, ten
einde de vele moeilijke vraagstukken en problemen, waarvoor onze 
vereniging zich geplaatst ziet, op te lossenc 

Gouw Soen Hok 

h.t. secretaris 

C.H.H. 

V E R S L A G va n de P E N N I N G M E E 9 T E R 

~ ~. OVER DK PERIODE NOV. 1947 - N9Vo 1948. 

Dirnes en Heren, 

' 

In het hierondervolgende ... stel ik me voor U enige A 
beschouwingen te geven over het financiele aspect van het bestaan ., 
van .onze vereniging geàllrondc N0vembor 1947 - Novembe r ~94~ ... ;m_e 
ver~l.agp~ricd,o k~n echt.er ook zonder bezwaar geacht worden te' lo-
pen .tot heden:- Maq.rt 194:9, a.9:11ge ~ien er in de maanden na :rrovyi!lber 
1948 geen bijzonde:re f~.rranciele gebeu:r·ten:!.ssen pla11ts vondeno Bij 
deze algemene beschouwingen zal ik met U een een~oudige f.i.nanciBle 
analyse opboilVJen, welke ons in st nat za 1 stellen tot zeer intere s
sante cortolusies te k~men~ 

· Als ui tgangsp1mt voor de analyse v an de financiële 
gestelè!.heid va n de verenJgix:g n emen we bet d>)§.l..L dat de ver .. zich 
V'Jo::st€ 1 t te bu:re ikeno Zu:ï . .k den ui t tane,spt:n"t is zoor br1ükbaar e n 
bovend :.en gewe~1s·~ ) w:.J_ er va:11 een Y~!:!.ot.t.9.<'q'.?. anHlJ"·se sp:cul:i:e zijn. 
L'"'- ::;.,stJ.ltate"J. hte l'van l::tJ.n~:e.n ons Clan aamvi~z~_ngon ge~ren, die een 
conc,lt.tsie wo t t~.g.:n1 cm"tr·en"t hf)t al of t_li,; t bei' I~ j,kun van dat doel. 
D:!:'t; vraagstuk is Y oor cns - èn leden en bes li'.n:.r - van .lcapi taal be
lang. 

Laten we da n het 1.-::c.~ yen ::- nze vereniging heel al
gemeen de~iniëren a ls: nhet on·~w:·. :. ~,.; :u:n van a'JtiYit,eitcn, zodanig, 
dm; onze YOro :>oi<: bt:i ten de !cx~.1w üc:. · .'!. •=ld0 ::J. gekend. ïJ ordt: • ... :::_ t:t:' ::. · 
go<:.H5.e naam eeï~.:.~t«-; ·öp-het e :~lrf-..t0 ::.aol do~ cl.e:i:'J!r~tio kcm·i-; t.c. : \ :ïc.r 
nmaelijk aan, ~:anzel.fs:prç;lc:3r.d ï é..l 1":: 1;): nt..:n~ · (t?~u dvfin:i.. ï.i€' het ?.erken 
Van de Ve,... '\...'- .... , .~ ... "' - - l.-~.;,Yl ~ 0~ 1!:". ~., ·~· · ('r ~ r F ·n·· o ..... l":lo+ ,.._ ..... ;3 6 .,..1 '·ur·r.·"'"' ...... !:'ln 

- 1: :::t.:L!.!_.a.'.':.'~•-.CI.o:= r.-. ... ..L.l•~ ·"" - -~ • .'.1! I ,u , )u.,J.o.J .. . , ~ ••M.'..I. ••. lv ,q,v"-1 ,, ;:..,~ 

het one.erli:n13:u OC':":\•;eo·c. ön ilet vex·~·~e·• i gen él.e.r bo.ná.u. ~:·r\ :!.'3r de l cê!.en. 
Een zeer rüim.e . . ë.e:'·~x:it:!.e Çtus on z::nider• no.d.e:s.•;-; n\.l,··i ·~' '::.H .·.'!:'.g Yan 
de intioud ervan. ~och·~ans is zull~ oen ë!.efir~it:i e ·1,.: o ~ó.·~• i')i!·J <~ vo0~ onz.e 
analyse. 

De . ontploo1.ing va n aoti vi·teiten - h.td i hoot.'deléwEmt 
in onze definiiji e .... :1.3w zod.ls g<Jz~gd,. eGon. .zc a~: i:li.' iï'' k·oam:· UltgB.ngs
punt a _ Zij .~e :.1"'r..a-:-~ d.:: ·ban:i..s ~ Vla a~.)p a~ J.o fi .W.:nc:..o.:.w :sabeu::ter.is.z:~n 
st e~·.ne ~.. .\oi:' h .. ~_.~ .;_!;i_-., ·va."r'E..ist dC:> r..·:>•l:. ge :t'i.n.an~ ·.:.:.;J.l , ~:11 1; ,) 11 orè.en uit-
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probleem dus ~f deze gelden wel voldoen<i;e binnenkomen, m.a .vJ. of 
de contr:!.but J.es voldoende- betaald vJ.orden om der gel i.jke act i vi tei:
t en mogelijk te maken. Is dit .probleem van evenwicht tussen uit
gaven- en inkomstenzijde onderzocht, da n kunnen we nog een stap 
ve~der g pan en zien in_w~l~e_ràoQt~~ de ontva ngen gelden besteed 
worde ns <>m dan te concluderen of zulks wel de j:.Ä$:st e richting is, 
beantwoordend a an het doel der . vero - --

lonten we ons thans .eerst met de inkomstenzijde bezighouden. 
Onze inkomsten bestaan vo-ornamelijk u.it ocm~r:i.buties en ee n' enk(?le 
ma a l uit donaties, bilj. bijzondere gelog'ènheden.. De donat:l.es 9 die 
dit jaar ruim f 300.- bedroegen, en qoor de UnH,)1c. ontv!?.ngen ter 
gelegenhe:ld vo.n de viering van haar Dies Naij ~lis t wil ~~.k verder 
bui ten beschouwing lat el:~., zijnde een. relatief onbelangrijke en 
voorts een zeer variabele f'ac-l.; o:c. 

Alvorens ik U in1~6n·:j eNer de in dit j aar ontvangen contri-
buties, is het moL• inte:::-essn.nt na te ga an in welke mate onze leden 
in_.d,~. ~.,0.2,P_d~_r-.j~-r'~ vol:d.ac.n herben _aan hun plicht tot contributie
beta ling. Hiervoor is het ntet nc.1dig om ons in het b.ist orische ver
loop de :::- j aarlijkse contrit··.l;:,~e-·o e tql~ng t e verdiepen, en kunnen we 
volstaan met na te gaan hoeveel. de tot heden g,e~c.Q.umuJ:,egf!_e_aohtei,-
stQ_nd bedraagt. 

Accumulatie van achtersta llige contributies, 
in tota al en verdeeld over de verschillende steden. 

sta d a chterstand : in _% o.a.nta l 

tot 1/11/"48 v .n.-t otao.l leden ' op . . 
I . 1711/"48 .. . . ' . 

I 
~ 

,Ams terelam I ?i89~25 37 ?2 

t.eiden 1349.50 22 89 

Delft 524.25 8 44 

' •2'3 I 

R' çlam 448".'75 '7 . 
Den Haag .. 565.-- 9 35 

l 

' 

Utrecht 180.50 3 
i ' 14 

~ 
I . - r .. ·6 

Wageningen 50.40 .. . 1 
' . ·, . ' : 

Andere stede!'! . 72·b'?5 1_3_ ,30 .. 
6 c 02~.4"0 100 313 

aanta l 
leden 
met ach-
terstand 
v. 2 jro 

21 

11 6 
'•. 

2· 
. 

.. 3 

2 

. -. --
I 10 

44 
Tota al 

. ..:f:. N Fi ~ -t~ 
,Lif/f~t.' I 

)./ 

I 
Achterstand ;per ·lid! pl .. m .. f 20 ,--. !I/ AS fl ' r 

We moeten hierbij wel bedenken, da t de abs0J.nte t e r1ragen en 1 
pe:rcento.ges der d:iverse steden n.ieu zonder meer r11et oll:-:-o.:e verge- i 
lij :.<bo.o. :r zijn, omda t we te r.1ak.:m hebben met een. Y.fl~SQ_' !:.~1e.q:.d.-~~~-~o.-
l eden. Het is wal kenmerkend, 1n t Acsu c:cdam met e en !Üel.ne:r a<..u "o.l , 
l eden do. n Löj_den een r~.lim 1 1/2 mo.a,_ zovee l aoht e::..~s to.nd. heef~" ? ) ) 

Bedenl.\:ell:ik is he·~ grûte o.c.r1t o.l J.eöen, do.t !.U. , JCL' da n 2 J;} r An 
o.nd he eft. Wat er met deze acnt a:rs·ca llie;o •.:crnr;ri buJ..: l e ·J ge-

. on moeton wordol.l -:::~ a cv• 
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\7UO.rmede het nieuwe bestuur zich za l moeten bezighouden. 
Geven de cijfers ons interessante inlichtingen en zouden we 

aan d~ hand va n qeze cijfers nog vele gevolgtrekkingen en vcr wach-· 
tingen kurinen maken, nochtuns zijn ze niet van vee l waarde om het 
enthousia sme t o_t beta len· in __ d.s?_ vo!:_s1,agp~r_iode na te gann. Hie.tvoor. 
hebben we imme~s a n4:ere cijfers nodig, en v7el. de ·v e:rhouding tussen 
wat in d,eze p~;riode beto."a l d_m.Q.ei, worden en wat betaa ld is..!.. Hier
o~der dan de betre:t:fende cijfers· :-

Stad Te be t a len .Betao. ld ge- : % 
. 

< contri but i es durende '4?-48 

Amsterdam ?2 x 18 :: · f 1296.- 4?5.08 36 

Leiden 89 x 18 --· 1602-.- 867,.25 
: 

54 
: 

Delft 44 x 18' ::: ?92.- 535 .• -- 6? 
. ! - . 

R t·dnm 23 x 18 414.- - - 208•--·· - - - . - 50 -- .. 
Den Haag .35 x 18 = 630.- 515.5 0 81 

Ut.recht 14 x 18': 252.- 152.?5 60 

Wageningen 6 x 18 - 108.-- 93.50 8? 

Andere steden 30 x '1.8:: '540e- 321.50 60 

.. - : : : - Totu al . 5634.- 2934·.59 _52% 

.. .. . . - .. . 
.: ·' 

' .' 

' 

. De percentogos zoggen ons duidolijk Via ar we de wel willende 
béta le;rs moet.cn zoe ken en vw.ar niet. Spccic.l c vc rmelding verdi ent 
·het hoge pcrcentag~ bet c.lings.bor cidhc id vc:1 Wc.gci'lingen en . .De.n'J iaa g, a 
res:p. va n 8? on· 8l.%• ·v.oora l Wageningen Çl.i ~nt , geprezen te wordc;n, W 
als wo bosef:t:.en lloe weinig oontrapra os t 'ati e van de ver. de' l'eden 
dáár ontvo.rrgen. Het is overigens opvallen~,. d0t, hoezeér st~ofmoe
ä.erlijk bedee ld deze· .leden zijn vanwege hun verre ligging- v.a n _het 
centrum Çl.er O.H.H"-a otiviteit.en, zulks 1ïo_ch . ~oc.n a fbreuk doet aan 
hun bereidheid :tot regelmntige vol,doening hunner con·Gributies. In 
dit verbçmd is ook een perce nta ge van 60% v nn do "andoretl steden 
vermeldenswaardig . Alle lof aan deze leden in de verte n% · 

Bij de beoordeling v o.n deze ei jfeJ:S', die geacht worden be
trekking te hebben op de periode tot November v.j., moeten ws wel 

~-beà~n; à.at. ..er v:~ r{>çlli:)J.~ndc f a ctoren zij_l)., die enig a fbre u.k doen 
·aan huh zuiverhe id. Er z ijn b. v:: b-e--Da l3.-n§en_ op,gen_o~e_:q~ dio gp da 
periode vooruitlopen, anderzijds zijn ock leden .met toeg~stane re
ductie voor vol aangeslagen en e chtpuren a ls a fzondérlijke l eden 

: bt7handeld. 
Dit is do.n wa t de inkomstepzijde betreft. 

De ~iig~v~n&ild~ l aat ons de volgende bedrogen zien. 
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----- ------· 
"K . osten voor de interne 

huishcud:!.ng": 

1. Secretr-.riuo.t, 
Weo. all~ ndm.kosten, 
drukkosten. porto. 

2. Bibliotheek 

3. Reiskosten bo~tuursled~n 

"Act ivi te i t skosten" 

4t 4. ve~go.deringen, le~ingen e1d. 

5. "· representatiekosten. 
w.o. ·commissie bij de ·r.s .. s. en 
reiskosten, niet vallende 
onder 3. 

6. Dies en congres, 
geschenken 

·?. Hioh Pan - bijdrage 

8. Andere kosten 
drukkosten notulen, 
onti7.sto. tuton e.d ... 

Tot üë.-=-1------r--

(' Afgerond 

418 

326 

280 

.. 
118 

·294 . 

394 

-
~12 

1024 

J 

·. 806 zuivere uctiviteitsk. 

. ; . 

.. t, 

In de eerste plnuts kunnen \7e opmerken. dat de inkomsten, danrnet 
vermeld, de ui tgo.ven volkomen dokken. Er is e0-n bntig so.ldo van ruim 
f 400.-. Voor de in dit jaar ontplooide a ctiviteiten waren dus wel vol
~oende .fondsen unnwoz~g, zonder do~ khpitoalintoring nodig wa~. 

In welke richting zijn d6 uitgaven besteed? Hiertoe heb ik de· uit
gaaf-posten verdeeld in 2 groepen, weervan de' e erste de "kosten voor 
de afdoening van interne znken der clubhuishGud'ing'.~uitm.ak.en.. JDe 2e 
groep posten beva tten .de z.g. aotiviteitskosten, nl. de ~osten, ver
bonden aan het entplodien van activiteiten noorbuiten en ten behoeve 
van de leden gemaakt, Hierin kunnen we een onderscheid makén tussen de 
"zuivere act.kosten11

, betrekkfng hebbend op het ontplooien ·van act. 
naa rbui ten o.lleen, en de "onde.re o.ct. kosten'*• . 

Als we da n tegenover elkaar stellen de kosten voor de interne huis
houding tegenover de. zuiil'e;r,o aç-tiv:itfi}itsJ:<;oston., q.q.n zi.,.e.n VJe.,. da...t de 
eerste groter· zijn ddn de tweede, nl. resp • . 1024:.on 8Q@. ,Di't b:et.é.kont, 
dqt de bezetting der kosten te zwaar is no.nr de interne.kcnt, hetgeen 
:!'iet de juiste richting van bosteding·dor gelden is . vQor .een veren1• 
ging, die ho er uct.iY:!.teiten voornomelijk na: r tuiten moet richten. 

· Een grote post vormen de andere c ct.kosten, nodig in het belang 
der leden zelf, zoals drukkestep voor notulen en .ontrJerpstututen. 

Nemen ue dan de interne kosten tegenover de activ.kosten in ruime 
zin, don kunnen we zeggen, dut de ver. niet a l te zeer in-actief is 
geweest. Aldus de conclusie, die w~ kunnen trekken no. onze eenvoudige 
ano.lyse. 
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Ik wil dit versleg niet e:!.:kdigen (.,,n no.c..o.t ik Uv1 o.o.ndao'h..t ge1Tes

tigd heb op problemen., die zich dj.-re~rr. nu de fusie zullen y;)oTd(,8l1o 
Deze opmerkingen kunnen zeer zeker ni.et op volledigheid bogen, doch 
niettemin zijn ze nuttig gemaakt te worden. 

1. Het n~euVJe b e-stuur zc-.1
3 

zoals r eeds opgemerkt , een oplossing 
dienen t e VJ.nden yocr de a cnte r stallige oon·cributies, die tot ruim 
f 6000~ - geo.ooumuloo rd zijn; 

2 . Zee~ belnng~ijk is om, nu de locale verenigingen afdelingen 
vnn de CoH~Ho zijn ge~ ~rdon, doeltreffende regelingen vast te stel
len omtrent de financiele werk:wij?.e tussen de moeà.ervereniging en 
ha re afdcl:tngon. }':;:en :Y,.r;j:...f.ll:'!ï!B_:l;l:.:.'l::•h_tl,ng_ à.er bor~ l-::houdLr!.gen is m~ L. 
in de eerste plaats nüótzu~ellj~ en is technisch ook gemakke lijk uit-
voerbaar. 3~ We moeten bedo nken~ do.t het gevaar groot is, dot bij eon on-
doelrno.t ige werking v an è.e :ti '..!.o.nc::.ë:;_c err--o.nr.;n dubbe le kosten w ü:'!7den 
gcme.o.iet, die bij een behoo:r:iljke ooÖrdina.tio vo.n o.otiYi te i ten ach-
te:rweg,e kunnen bli jvon. 

Indien we .dez9 grondbeginsolen in het oo~ houd0n, dan zal m.i. 
in èl.e tookmnst eên vo: ... "wc.r:-.;.ug tn d8 :r::.nB.no~.C;lo adru~.n:.i>trr ... t~.e -tu.ssen 
de moe derver,. en de l oo0.Je ni\ielingen gcmrd\:kd!:i. .: X.. , .. vu~ · ~~~'.l') 'l'l '"' ·.) .,..· >~2 .. 
Ano.loog o.nn het ge~egd.e ~ J·olfo::·ns so.no. 1n ocr~or ·a s~::o. w:..:.. .L~. d.-: ·.:..:o::; ... t:
r en do.n .. ook g::-o.cg ;,; ee::.·oel?e:u ~ Een g<;zcncle vuro~u. g5..ng e ist een gezor...cle 
fiuo.nciele ndmiuisvrctieö 

Tot slot wil ik nog go.o.rne ~ijn dank betuigen o.an a llen die mij 
in de -nfgolopan pe:riode j_n mijn t ank o.ls penningmeester bch~.: ·.:;:: .?.o c.m · 
zi jn geV~ees'C, in het hJ.;jzc:r;rlB.--r o.ml de plaatsolijke oommisso: .. ~. s·_:...-::1 
der vereniging, die z i ch celast hebbe n met de inning vo.n contr~bu-
ties. 

R'do.m, 12 Mno.rt 1949. 

.. 

Ik heb gezegd, 

Oey ·Bèng T o 
h .. t. 'penningmeester 

C .H . H·, 

13/12 - "48. : J ac.rverslo.g ': vertegenwoor diging ' in de I ,s .s. 

Mijnhecr.de ~z., Dnmes en Heron. 
. , " I n r.enslui ting ~'.n IDl JU v:e:r:;:;l ::.g <id; 
? /2.1.1948 , ':l"' è.ri.ri rGeds ·vel~ bcl a ngri j k" hoofdpunt cn 'riE:ruen bé.h, nd(,Id 
il i k u .·..,h .ns '. c ·,-.<rkz. amhc.dëi i v . n de I • .::> . S . v n .. f g(:;noGmde doturn 

v oorl <... gg<...n . ].n u t vt.rsl. g m 4ktc ik r-ccds g .... w. g v n ~L· r plf'. nll\..n , d ie, nog û6ZC: 

, om~r ten ui tvoé. r zij n gc.brc.cht . ~-L rv or L n 1k U dus vE.rv;i j zcn 
n er mijn vorig ve rslag. 

• 

Ou d<... conferent i e te ~2ssc.n ar vnn I~ t{m I5 Fobrucri0 v n uit 
j · c~r • z g 1 . .o.t:. O.H.H. z ich v crt L.g<... nwoordigd <.icor U111 vc,rsL ggLvt..r ·. Lr wer
C1 1. n t: i v ~ rsc lezingE..n ç,n bc. s ch(.uvJint;;\..ll ü(;,hOlJ.dL.n over ç.<;.n "V._r Enigd 
b urup o." v r.nui t J? Oll ti dcc , soc. i le 0n cul t ur<.; le t:;ez i cht shc<.;kcn. Vcr
echill~ nde c0nfer~nt i cs zi jn ~ r v oor~s uo0r dL I . S.S . g~houu~n, w r r
''2.n dE- v oorne. r.1ste \1<-- l zi jn u ie. v<m Combloux gezamenlijk met de 



' 
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Unesco , n de confcrenti~s in ....;u5.t:3l~nJ._ Dt;, ~.-l·cló.c , nfcrentiE:. ve.n de 
I. s .s. , die. in .rlc ngoon gehou.d .... n ~ ou woró.c.n kon ·,.,~.,g, PS binnE-nle.ndse 
tro6b-lcn ~ld t r, ~c.n voortg~ng vind~n . 
Vorde.r VH .• rdt:: n dt Et.1.ropesc. cc.nfçrcnti-.s v .m de J.mcrikunen en CQno.de

Z6n doc.r de I.s .s . voorbtreid e n ook het cont ~ct me.t dç Duitse. stu
Çlentcn ilt. rd u oor h ' < r cercgcld . ~6 z~g rr.~e.n vE...lG Dui ts~.-rs gedurende 
t .. 6 2-omormao.ndcn in Tt.x-. 1 Workt:;n , Lf:.~ ·.mu~l i j k . met é.lldtre n . . ti onc.li te i -
te.n . 

Voo:rts \l é rde n study-tou:r·s nacr àivc.rse 1 nd t-.n geE::nt Lmeerd terwij l 
publicaties z.oc. ls he:."t bl ed '"Univc.rsit0n <..n c... <:: British r.s .s. rev i eu; 
ons dr~n k~.-nnismakcn mt:: t wn~ '- r in de ~uitc.nl~~d~c stud8nt~n~l;reld 

·Nüt;aQt . 
"rle-.ds uit de ze bdmoptt. o~s ommLJg l<unt U opm k\:.n , v c.n w;:; l k een b.c -

toke:. nis d0 r.s .s·. is vo-or h .... t c<mt <>. c~ tL'I.sscn d. studt.ntcn vc.n VE-11 -

schilh.nde lc.nd-.n~.9P cult·u..rec.). - g6estc.lijk ~;cbh.d . 
Col< de relic,f wcT.l,. :rli~.t vcrg.::t€.n: vt-.1 is er o.n China o~ .. a. he.

stE...ed gcw .... tst. Ik moge hic~bij neg gc~~e mtk .... n van do begroting vrn 
dit jc.u.r . groot ~2 mi llic•.;;n, vc.n de. H . ~ . R . , di6 tct vo c.·r kort neg 
~in geheel ~ormde met Ge I .~ . s .. Ven dit b-.dro6 zcl 40% of te w~l 
voor m~.-er d c.n 2 milli ·. •:.n gult..:c..n voor r-:.li<:.f "'~ n Uhin~ VJc rd c. n gcschcn- · 

leen • Hit.r· ziet Gk n &en -d n~.d-werkc:lijkc.. hulp z.ondcr slr · ndt; ·~rom cp 
v·lie.gtndc. v _ r.nd-.ls ,. -.11 ik m .. g dan ook d e hoop ui tsprok(;n, d~t di~ 
':Jerk bij 1.i vu.l bbln.ngstclling ZE:. l kunnen opwekkl.n, r1 ·. lke· zich d9.n 
voorul in het fin. ncielc krn uitdrukk~n . 

Ven b _leng is ook cî t t :.no.r.:.c..ns dt.. .~ . ~ . n . 1 <.lc i·.r . I~noppcrs onl ngs 
i.n Inuon .sic is gc .. ~..c st, zod:::.c cok th.:.na ton de universi~~..it~Sn s.l 
~&~ r , ook die v a n de.rtepubli c..k ~idd~ ls bot Lvia , rçlic..f 2-al word .... n 
eeboden . 

De •,/ , S . R., die zo.:·ls ik reeds .oz.c.i, tot VOl r l<:ort nc,g een gchBÇ,l:-
mct de I . S . 8. vormd~ , is vorige Gaand dacrv n ges~hoid~n , ter \Iijl de 
I.é>.u. th ns ... (;n fusi·~.. r!"l_~.-cft ao nf.,cg~un r.1<...t dt. N.B rl . S., U lilf:.lèekcnd 
om dt buitenlandse reiz~n en de studentonuit~isselingen. Ik wil don 
ook m~de v a nuit dit stf ndpunt h'-n , diu reeds c~bruik hc..bb .... n g~m e kt 
of alsnog gebruik zullen r.1 l<.tn v an '4<t bu.re c:- u , erop vvijzE.;n dct e-r ec:n 
zekere no'ble·sso obligc bestac.t . Ik betrE.llr h~.- t , ü. r_, t nog niet veel 
Chinese student en zich als f riend hebbon opgegeven , wat i~ voornemc ~ 
lijk wijt D.an hun on_bbkcn6heid met d<- werkz~nnhcd r. n do.a rvan. Noch 
t~ns hE.bbcn zij v e n voor de l e n rn-.dc gc_notcn . ~occn dan ook nu nog ~e
l~n ond~r U zich opg~v~n ~ls fricnd v En d-. r .s .s. voor slechts1f5-

per j c.ar . an het .ricpcnburg 34. · 
.rlcst mij nu nog (;en woc,rd vun da nic e.c-.n m'. jn medewcrlcb r de H~.-· er 

Tan 'l'jong G\Jan, die mij gedurende nijn afwezigheid verving en o . a . 
meehivlP h~t k~svcrsleg van d8 r.s .s. te vorifieren . 

IK denk U 

Ti o Ticng Hoo 

. ' 
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DE "VTIIJ AZI E CO.iF::...33 TTIE" TE A.l\1:ST::::J])AM 

Ter voldoening v.:.n eon vGrzook ve..n d ':) O j ' ·ani sa ~ie-colJllllissie van 
de onder auspiciën van dG 11 Gtabu...l[;;?.n PcrktL mla.n Indonesia" staande, 
te Amsterda m gehouden 11 Vrij-:Azie"-\took, ·.tr .raan de gelijknamige con
forentie op 16 en 17 Maart zou worden vastceknoopt, gingen 2 loden 
onzer vereniging als waarnemenrs op de 16e M..'l.art "ter conferentie ;• 
(Besloten op de algemono vorgaderine van 12 Maart j.l.) 

Er zouden zeer gewichtige besluiten worden eonomen? men leze de 
desbetreffe:1de circu: air<? van het Free As ia Commi tt 3C,.,: 

"It (thc committcc) calls on the demoeratic Chin)se, Viet - Namese, 
"Malayans and other Asiatics in Europe, and thc Eur)pean orcaniza
"tions whicll sup~)ort thoir .s·trug(Slo, to send delegates to the Con- ' 
"forcncc on 16 R.nd 17 March in Amstcrdem, to discuss joint action 
"in respect op thc present situation in East-Asia in general and 
''in Inr";one s;i.[-t in pr:.rticula.r, whorc thc .pcople o11ly no'iv truly- fight 
"unitod for thc rcalization of thc 00n.ls set at th0ir Au.gust - rcvo
"lution 1945 . 

"It calls on thcm to lay thc formntion nith this conference for 
"a pormanent Asiatic Couil.sil in Europe with the view of taking the 
"lead of tho powerful uni tod front, whonever tlle riehts t>..nd free
"doms of the people of E2.st-As'ia a:vc endangcred" . 

Een confcr0ntic waGrop velen zelcer roods lung gowecht hebben . 
Ellcc conferentie heeft echter te kampon met het grote probleem van 
een voldcc nde bozcttinü va...11 de aamwzige zetels. Zo oo1<: deze confe
rentie. Zoals men zich h2.nr h oeft voorgesteld is ze niet doorgcgae.n, 
juist door die mocili j!:hoid . :::::r deden zich tec:.1üschc mocil:i. j.khcden 
voor, voornn.mclijk te;.~ ar>.nzie::1. V"".n d'-' ovortov :1t V rLfl de bui tcnl8.nd-
se afgcvaardicden, zo lichtte men ons i n . ]); orgn.nü:Js:tic-commissic 
heeft toen manr besloten on: ar'.. ~ do ::: r 1:..'ot~ c.. Jic oen voorlopig en be
sloten ka rakter. te gcv:cn en die t e L. )'ldcm ,p Woensdagochte~d 16 a 
Ma<>.rt, inplar>.ts van 16 en 17 Iifrl.2.rt deB avonds •••••• !, mc=t h et {~cvolg _. 
dat de C. H.H. -conforenti egangcrs acETor lic=t net visten. V'/el mochten 
zo dos avonds een. j_~1tcrcssant;o lcztne; van de heer Lim Hong Boe horen 
over: 

11 Thc nationrü and social revolution in Malaya" o 

De tnlichting werd verkregen, d .ü men later noe weer eens terug 
zal komen op het voorgcstelde "Pcrmrmcnt Asiatic Council". Voor
lopig dus afwachten . 

Br>.lans voor de C.H . H. : /: 
DebèTt -·fviöe-1ïlcntjes voor diverse leeston der 2 a gcvaardigdcn. 
Cr0dit · bovcnstaPnde regels . 

Ocy Beng To 

KhouH Hoey Tjoc 
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IE 6v n v 

Den Ha , ::_4 Juni 1949 . 

Orgaan vau Chin :!ui, a.e ve,.enicillf Vt n Chinese 

ife1"'7 . arenc..eren en in Ou . 658. 

3. VIII. 



NOTITIE VP~ B.VIII . 1949 . 

Volgens een meö.edeling in "De Volkskrant" van 26 l.aart l9t1:9 
is het bestuur van àe vereniging "Chung Hwa uui 11 voo:r het jaar 
1948- 1949 als volgt s~engesteld : 

t. IVoorzitter : Oey Liang Lee; 
~~Vice -voorzitter : Ong Tjing Gie; 
J<l SecretaT'e.sse l ej .Lie l.iei Y.:wie; 
yiPenninr;meester : l.houw Hoey Tjoe ; 
xllste Connnissa'l:'iS : Oei T jien Kie ; en 
xl2de Commissaris : Ie Hi n wan. 

Verzoeke te agendenen en aan mij terur . 

B. VIII. 



Een a.anta.t teden van de Chinese studentenvereniging ,.Chin Hui'' uit DeLft bracht Zaterdag e.e1j 
bezoek aan de Haaasche Courant . Het gezetsclta:p op en om de pers. 

"Z::?1z~<-~ ~~ ~z..-~ ~ ~ 
/7~- 7~ 





















2 Mei r; . 

B.X. H.55? . 

vdl.J. . TZ. 3. GE H L I~. 

Chinezen. 

Ik heb de eer U uit te nodigen \7el te vrillen doen onderzoeken 
of te Uwent nog bestaat de Chinese vereniging H\7a Chiao Hueo Kuan 
en zo ja, mij te ~dllen inlichten nopens het uoel dor organisatie , 
het· aantal lede'n en de samenstelling van het bestuur . 

~de Heer Hoofdcommissaris 
.• :Politie , 

; s - G R A V E N H AG .E . / 
Coll . : ~~~ 

liET HOOli'D VJJ!S DE Cl!.'NTRALE 
VEILIGHEIDSD~NST 
Namens deze: 

J .G.Cra.bbené!am. 
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GE HE I U. 

-· Chinezen . 

Ik heb de eer U uit te nodigen wel te willen doen onderzoeken 
of te Uvrent nog bestaat de Chinese ve.rCJniging Hua. Chiao Hueo KUan 
en :zo ja. mij te willen inlichten nopens het doel der organisatie , 
het aant'àl leden en d~ samenstelling van het bestuur . 

Aan de Hoofdcommissaris van Politie, 
te 
R 0 'T "T E R D A M. 

~11. :"' 

HE'r HOOFD VJJJ DE CENWP..IE 
VEILIGHEIDSD~NST 
Namens deze: .2-

1 
_ 

J. \ 

J .G. Crabbendam. 



• 
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6. Low, Chuen, geboren 15-3-1899 te Canton, wonende 
Atjehstraat 6la te Rotterdam; 

7. ~' Tung Shan, geboren 11-11-1904 te Kwantung, 
wonende Dalistraat 24 te Rotterdam; en s 

8. ~' Yu Fong, geboren 9-1-1893 te Canton, 
wonende Atjehstraat 59b te Rptterdam. 

Uit deze acht personen wordt voor iedere bijeen
komst afzonderlijk een persoon gekozen, die tijdens deze 
bijeenkomst als voorzitter fungeert, terwijl ~' Tung 
Shan, blijvend belast is met de contröle op de geldmidde-

1tweene. Het vorenbedoelde bestuur wordt bijgestaan door 
daartoe aangestelde personen, n.l. 1 

a. Yuen, Woh, geboren 19-9-1891 te Canton, wonende 

I 

Atjehstraat 44 te Rotterdrum, en 1 
I b. ~' Hoe Kin, geboren 29-6-1892 te Canton, 

wonende Lombokstraat 5 te Rotterdam, die respec
V / tievelijk de functie van secretaris en penningmeester ver-
~ vullen, waarvoor zij een geldelijke vergoeding ontvangen, 

doch geen beslissende stam hebben in bestuursaangelegen
heden. 

In Am$terdam en Den Haag bestaan onder dezelfde 
naam soortgelijke verenigingen. Hoewel de verenigingen 
op deze Plaatsen voortdurend met die te Rotterdam in con
tact staan - en omgekeerd - kan toch niet gesproken wor
den van een landelijke organisatie, doch moeten deze als 
afzonderlijke plaatselijke vereniging worden beschouwd. 

Wel echter wordt, wanneer een der leden verhuist 
van de ene plaats naar de andere, daarvan kennisgeven aan 
het bestuur der vereniging van de plaats, waar hij zich 
vestigt en wordt hij in zijn nieuwe woonplaats automa
tisch als lid van de plaatselijke vereniging ingeschreven. 

Verzonden aan 1 Hoofd Centrale Veiligheide Dienst, 
Javastraat 68 te •s-Gravenhage. 
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