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dfJ 1.�.
MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN 

Miteting' Kabinet. / 
·s-GRAVENHAGE, 28 December 19s 1. ,:,r 

jlAS- �!. J-.Y Á.-htl.--/-
-Nc. Letter P 104 GEHEIM. � � t? �-.. d . .iy?./ 1 

-i$"f/J,,b: :· ' ,....- .. i
Onderwerp: 

-1 6;;;, 00: 'C'": 3 -�AN. 1952· :-
1 è)· "Ç' ., 

Communistische 
sabotage Neder
landse Antillen. �;" ACf>//,f,/ /.1; 1 

.t �t Hoofd van de Binnenlandse 
i$' meiligheidsdiens t. 

�
fJ § 

�� �o 
,::? � 

..,,.§' rÎJ'Jv_ 
JCJ / i 'i

�v A: ry, c,.L-[ ,,_,:); �o � p �
,.) \. V t) r I • -

_I 

� .�d . . . . h . b . N �n er verw1Jz1ng naar m Jn ge eime rieven
��i(pf, 3 Juli 11951 Kab.Letter O ,, en 20 .Augustus

� j9,1 Kab.Letter D 69, nopens communistische 
• � -i$".�abotage op de Nederlandse Antillen, moge ik

�..::;. �111 U"'hiernevens doen toekomen een a fschrift van

Ä� {J!i 
het mij door de Heer Minister van Buitenlandse

,1 00 Zaken toegezonden schrijven v an Hr.Ms.Gezant 

• 

� .te Lima dd. 7 December 19,1 no. 3306/388 
geheim met betrekking tot het verdere contact 
met zijn berichtgever. Ik mag� kortheidshalve 
naar de inhoud van dit schrijven verwijzen. 

DE MINISTER VOOR UNIEZAKEN 
EN OVERZEESE RIJKSDELEN, 

Voor de Minister: 
De Secret ar is-G�neraal, 

/#!.� 
----

(!\ 281110 -51 
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.AFSCHRIF'.r. 

C OP I E PER LUCHTPOST 

GEZANTSCHAP 
DER NEDERLANDEN Lima, 7 December 1951. 

No. 3306/388 GEHEIM. 

betr. communisme in de Ned.Antillen. 

Met referte aan Haar missive van 16 November j.l. D.W.H.

CA 114740-8968 GS/468 Geheim, heb ik d e  eer Uwe Excellentie 

te berichten dat bedoeld e Peruaan zich de laatste �ijd niet 

meer vertoond heef� en in gebreke gebleven is de door hem 

toegezegde fotocopieën, waarvoor hij een kle in voorscho� 

ontvangen had, af te leveren. Niet onwaarschijnlijk is, dat 

de versterkte anti-communistische houding van Peru deze man, 

die immers door zijn communistische r elaties thans me er 

gevaar loopt, heeft doen onderduiken. 

Inmiddels heb ik niet de indruk dat de door hem verstrekte 

gegeve ns van veel belang zijn of als be trouwbaar mogen worden 

aangemerkt; dit laatste is trouwens ook de mening v an enige 

bevriende collega's, aan wie hij ook wel e ens berichten heeft 

verstrekt • 

De Gezant, 

w.g. L.A.Gastmann.

Zijne Excellentie 

de heer Minister van Buitenlandse Zaken. 

's-Gravenhage. 



AAN: KA-RA 
VAN: CAW/I 

Zoudt U inlichtingen kunnen inwinnen via Uw buitenlandse contacten. 
Zo ja, dan zal ik nog een nota maken. 

CAW/I, 26-8-' 51. 

AAN: CAW/I 
VAN: KA-RA 

De verbinding met Attila is thans wel van dien aard, dat ik om in
lichtingen kan vragen. Ik vrees echter, dat er geruime tijd mee ge 
moeid zal zijn. Ik vraag me daarom af of de C.G. in Berlijn het 
niet beter zelf kan doen bij het Landesamt für Verfassungsschutz 
ter plaatse. Deze regeling is nl. getroffen voor Duitsers, die een 
visum voor Nederland aanvragen. 

KA-RA, 19-9-'51. 

Aantekening van CAW/I. 

Ondershands Bureau Antecedentenonderzoek MUOR met de inhoud van 
vorenstaande aantekening vertrouwelijk in kennis gesteld met de 
mededeling, dat het dus meer geëigend is het Ministerie van Bui
tenlandse Zaken hierin te betrekken. Hiermede kan wat onze Dienst 
betreft deze aangelegenheid als afgedaan beschouwd worden. 

CAW/I, 24-9-1951. 
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MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN 

� 's-GRAVENHAGE 15 Augustus I 195 1. 
Bureau Antecedentenonderzoek Plein 1

1
.;. _______ \ }!!;'J0-

No. ORNAS/1996/-/ w/A7, .··,, ... '1951· _ 1bJ5-� 
Onderwerp: -1 ACDJ 114th trlWt/ 

AAN 

E .SCHI..E1füilNGER. het Hoofd van de Binnenlandse "f'j� 
-··· Jr iligheidsdienst, 

OP KAA.RT

lATROUWELIJK 
�==---------

ACD/ 4
Javastraat 68 

DA:j 19110 
's-GRAVENHAGE 

p��
_i 

----

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge mede te delen, dat 

de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie in Suriname 

inlichtingen heeft gevraagd omtrerrt de antecedenten van 
• r 

v -�/ Erv'Tin SCHLEMMINGER, geboren te Berlijn op 10 December 
• 1917, wonende Berlin-Steglitz, Flensburgerstr. 2.

-

Betrokkene heeft door tussenkomst van de Consul-

Generaal der Nederlanden te Berlijn t�J.ating in Suriname 

'%-erzocht, �eneinde al?-8-ar vo�r de fir:ma, Moha.ma.tl Radja 

machinerieën te installeren en bedrijfsklaar te maken. 

I 
Ik moge U verzo�ken weÎ Uv; tussenkomst te willen ver

• r
enen voor het inw:innen ve:.n _de ge�ens�� inlichtin�en.

�Hoofd Bureau Antecederrtenonderz��or ......... ---....

van Haeften. 

1 27999 . '51 • 43 
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L. Ml�STERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN

...Aideli.ag Kabinet 

-wo. Letter D 69 Geheim 

Onderwerp: -, 

Communistische 
sabotage Ned. 
Antillen 

BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST 

L_ _I 
. _,, Co ;oJJl't 

,,..,o?h
;\I, 
1 

Onder verwijzing/naar mijn geheim schrijven van 3 Juli 
1951 Kab.Letter O 55 en Uw brief dd. 17 .augustus 1951,No. 
1130G4 geheim, nopens communistische sabotage op de Neder
landse Antillen, heb ik de eer U hiernevens te doen toe-

'9 komen afschrift van het mij door de Gouverneur van de Ne-terland.se Antillen toegezonden schrijven van de Procureur
eneraal No. 51. G dd. 31 Juli 1951 met betrekking tot het 
ldaar verrichte onderzoek, naar de inhoud waarvan ik 

kortheidshalve moge verwijzen. 

• 

DE MINISTER VOOR UNIE tAKEN EN OVERZEESE RJJKSDELElif, 
Voor de Minister 

De Secretaris-Generaal, 'lu,. f�

èll, 27999 • '51 • 43 



GEHEI' 
No. 57 0" 

Aan Zijne lkcollentie de Heer_ Gouverneur van de 
ederlaridse Antillen -� 

Willemstad, 31 luli 1951 

Onder verwijzi!:lg ll8&'r' nevensgaande stukken aangaande Communistische sabotage in de 
Nederlands Antill n, heb ik er Uwer Elccellentie het :na.volgende mede te delen: 

:Bljjkens de brief' dd. 5. Juni 1951 Va.J!l de 'l'�deli� Zaakgelastigde t Lima, Peru, onder 
het er 1328/'t72,: zou een alhier be:staa.nd.9 Communistisch sabota.gegroep, onder do 
leiding staan de van de volgende personen: 
1. Een Cuba.an genaamd J'OSB DB LI BaBA, die a.ls conoierge werkzaam zou zijn op Percaderi
te illematad.. · 
2. aáJl JAl!lll L!ON'l'ERO, die als waker bij d Gura9aose Bank werkzaam zou zijn. 
3. JlDll" llmO, dJ., "1"kzaam zou. zijn b:ij d"& Cura.yaose Petroleum Industrie a.atscha.ppij;
4. EFIGElîOI LARA, die werkzaam zou zijn bij de Lago Oil & 1%ans rt Co.Ltd op ArU.ba.

� Waarschijnl:ijk wordt mat hot .R&tel t><,rcaderie te Willemstad bedoeld d.e Pisoa.dera-baai 
.Club, alhier. 

In de administratie van de Vr md&l.ingendienst alhier, werden na zorgvuldig contJ.-ole 
#.een namen S&VOnd n, cUe o'V9resnkwamen met vorenstaand namen. Ds namen van twee Portu-

Siën a.f'koms"êig van J!adetra, die ongeveer __ eender uitgesproken kunnen worden e.ls de naam 
van de Cubaan JOSE DE LA BOB.A, aijn JCfÁ.0 TAVAlllilS UBAO Jr. 9 en }.NTONIO 'l'AV.ARBS LAJ3AO. 

Geen van deze t e Portugezen is echter werD 
\ 

ben zj,j ooit daar gewerkt. 
l>ij de Piscaderabaai Olub, noch h ib-

at betr 't d.& llexica.a.n JAEM :MON'l'ERO, kon na ingesteld onderzoek het volgende worden 
vastgesteld. Dé twee na.man, die met rd.er genoemde naam MONTERO, het meest overeenko
men, zjjn die van JOSE AN'l'ONIO UONTE:DIO, g�bonn te l3raga, Portugal, op 30 Juli 1909, 
van beroep pijp:fi"t'ter, wonende Portugezenkamp het tweede district al.hier en JiSUS 
J.fARIA MONTERO� geboren te Mara.ea.ibo" venezuela, 0-p 22 A�il 1908, bedrijfsleider va.n. de 
Limoua.defabri k t'l3rita.nia11 gel gen in de Oranjas-t:raat z.7n alhier. Overigens vre:rd aan de 
hand ftn de :naam J.ABB MO!lT.ERO ets gevo en wa.t enigszi.na verband hield met be.doelde 
za.alt. Geen van de twe laatstgenoëmd.e 19rsonen lÎE�bben oo"i-t bij de Curaçaose Jla.nk of bjj 
een van de andere pJ.a.atselijke D.anken gewerkt. 

De vier namen werden teve-ns �econt:>oleerd op het l3evolkingsregi.ster alhier, al sm.ede 
in de  aàm.inistra:�ie vàn a.e· C�se Petroleum Industrie Uaatschappij1 wa.arb.ij alle in 
zekere mat& daarmede overeenkomende 1'lalll8n werden nagekeken. Op het bevolkingsbureau 
werd niets terzake dien.ende .aangetro:f'fen.l :Bij de C.-P.I.M .• is- ongeveer een veertigtal 

�DORO's -. erbaa.m. De naam JIUY MADURO kwam ohter op geen van de aldaar gerangschikt,' 
aande parsonenkaa.rten voor" .Do met JmY MADURO eest 'öväreenkomende naam was die van 

JACOBUS UARTINUS 14ADURO, ge�en op CUra9ao 11 lfovember 1907, workman en wonende Gri n
hout z..n. in het tweede district alhier" 

Bij g houden contr6le op de burea.ux van� Politie Adminiotratie en van d Afdeling · 
=spu-e-iale Diensten, w relen g � namen �vonden, die overe�n met de vier genoemde 
namen. 

Op .Aru.ba werd een qnderzoek ingesteld naar de naam EFIGEtlOI LARA, aarbij bleek dat 
aldaar aleahts een persoon voo;I'kwani onder,de :f'alJ1.l:,lienae.m.LAitA. � gegevens van deze per 
soon '1'\!i an als volgt: JOHN RO:BER'r D'S LARA, geboren in Me:ti-00, 8 Janua:ri 1907,- van b -
roep accountant, rkze.am bjj de La.go Oil & "Tr�sport Co .Ltd..- DE LABA, die de .Amerikaan-
se n;J.tiona.liteit bezit� a.rrivserd op 15 April 1946 op Aruba, komende va.n Miami. Zijn 
laatste adres in de u.s.A. is 2346 N. El lino Avenue, Altadena., Galifornia. .. 

l 
Gezien het bovenstaand •il h t mij voorlr.omen dat de .verstrekt ."inliohtingen° onjuist 

zijn,doch .wel blijk �ven, van enig looale kennis bjJ de informant. liet ware nuttig,dat fde id.entiteit v� deze oe:r.:icht�ver zo_ mot�lyk � 'öeke� zou V!Qrden gesteld. 
Dt oge. Uwer �cellentie in OV' rwesing geven Zijne Ex:cellentio de Heer Minister voor 

ume zaken en Overzeese J.?jjksdelen na.ar a.a.nleiding van bé t ver enstaanà.e in te lichten. 
De Proêureur-Generaal, 



c. '

CAW/I, T.A. 7. 

Copie voor C0.109714 

17 Augustus 51 

cbrij an van 3 Juli j.l., Lett r O 55

. c llentie ede d len, at zz. tot 
, , b ,..schikt over g vena elke voor U of voor de 

·e tille van b l g zijn. 
v n . ev ntu el alsno te ijn r kenni 

t n äie t Uwer k nnis to br ng n. 

d len, 

BE4 HOO.D VA D DIEJ�f, 

I /1.
( ,1:� . H.,' • lderhof 



M I N I S T E R I E VOO R U N I E ZAK E N E N OV E R Z E E S E R IJ K S D EL E N 

AFBELll4EI Kabinet 'S-GRAVENHAGE, 3 J u 1 i 195 t 

-No. Letter O 55 Geheim 

ONDERWERP: IJNNENL ZAKBI 
Communistische sabotage 
op de Ned. Antillen 

'KABINET 
fNGEi<OtvrEN AAN HET HOOFD VAN DE 

BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST 

•• 

- 4 JULI ·1951 /

_I 

tef/J->
��f--:"7-;X;::-- 1 J?_j

_I 

�et verwijzing naar Uw geheime brieven van 19 en 29 Juni jl. No's 1Ó9714 en 

111752 nopens het in hoofde vermeld onderwerp heb ik de eer U hiernevens een af

schrift te doen toekomen van mijn geheime schrijven van heden datum en letter als 

deze aan rrujn ambtgenoot van Buitenlandse �aken, waarin de naar aanleiding van 

diens schrijven van 18 Mei t.v. No. 46333-4077 G.S. van de Gouverneur van de Neder 
-- -

landse Antillen verkregen inlichtingen zijn vervat. 

Zij heb �overvl�ede, moge ik nog. aantekenen dat indien Uwerzijds mogelijk uit 

andere bron de beschikking mocht worden verkregen over gegevens terzake, welke 

voor dit Departement en wellicht mede voor genoemde Gouverneur of zijn ambtgenoot 

van Suriname van belang zouden kunnen zijn, ik mij gaarne voor mededeling daarvan 

houd aanbevolen (zie de zeer geheime brief van mijn ambtsvoorganger van 8 Novem

ber 1950 Letter F 98).
-------

DE MINISTER VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RLJKSDELEN, 

� 31032 - '50 
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M I N I S T E R I E VOO R U N I E ZAK E N E N OV E R Z E E S E R IJ K S D E L E N 

êEDEI lbJG ICabinet 

W.. i'tter O 5.5 Oehe:1m 

ONDERWERP: 

Com:nunistisehé sabotage 
op do Ned. Antillen 

'S-GRAVENHAGE, 3 J u 1: i 

-, 

_I 

AAN DE lIEER IllNI:RD VAW 

:BlJlTENLá.ID>SE ZAKD 

195 1 

-, 

_I 

• 

Uv, brieven van 18 Mei en 1$ Juni jl. Directie Wes�ftlijk Halfrond. :Bureau Ca.ra.ibische 
Z6ne Nrs. 46333-4077 o.s. en 58430-5036 G,.s.� nopens hlilt in hoofde vermeld onder

werp, zijn door mij aanstonds ter kennis van de Gouverneur van de 11ed rlanrlse J8.ltil
len gebracht. 

De in Uw eerstgeme,lcl sehrijV'en verve.tt:o mededeline;en hebben Mr. ��oxm aanleiding 

gegeven" mij te bertchten dat b..ij, ·wmeind. ean 1nd.ruk t.e kr.ijg'èn van dê- aard en de be
trouwbaarheid van de inf orme.tie,,, ptijs zou stellen °'P ontvangst. van een sp:#oimn van 

"n fotooopie als door de Ttjdelijk Zaakg�1aati.gd.e te Lima li.n zijn brief' van 25 April 
jl. bedoe1d. 

Voorts zou hij gaarne na«er� b;;J�del!heden willen ��en om.t»ent de in dat. 
schrijven genoemde Peruaan, o.a.. O'f hij Cura9ao bèzocllt en zo, ja, 1vanneer en onder 
welke naam. 

n: zou het uar op �s stell.en indien U l:d.ffOmtrant na.de-re inlichtingen ll!lOtt wil
len inwinnen bij genoemde d1ploma.'tiek$ vnr'tegenwoordigèr. O.ok het: verkrijgen van 

.bovenbedoelde i'otoeopie, tenzij uiteraard daaraan te� kc>aten 2;ouden zijn verbon
den, schijnt mij van be1e.ng. 

De Gouverneur deelt v,0orta nog mede de.t bedektelijk oen Ollderzoek wordt ingesteld. . -
na.ar de gedragtn.zen van het personeel van de ''l3ay Q1ubtl, w�eàe naar, alle wa.ar

� 
schijnljjkheid de Piacadera Club zal zijn béd.oeld.

Zodra ik hieromtrént, dan wel naa.:r aa.nleid.i.?lg_ van de bij Uw boveDgenoemde brief'
van 15 Juni jl" verstrekt& inl.ieh-tinsen, nader berieht mocht ontvangen, zal dit te 
Uwer kennis word.en gebracht. 

DE MINISTER VOOR UNIEZAKEN lilN OVERZEESE RJJKSDELEN, 

(get) L. PETERS 

Afschrift ter kennisneming aangeboden aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids
dienst. 

i!> 3 1032 - '50 
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c. 111752 
CAW/I, TA.6 • 
Gene 

Communistische sabotage
Nederlandae Antillen 

1 •t • 

Copie voor Co.111752 

3 o JUNI 195129 �uni 51 

VERTROUWELIJK 

Met verwijzing naar het mij in afschrift toegezonden, aan u ge
richte schrijven van de Minister van Buitenlandse Zaken, van 15 Juni 
j.1., No.58430-5036 G.S., heb ik de eer Uwe Excellentie te verzoeken 
mij t.z.t. wel in kennis te wilien doen stellen met de berichten van
de Gouverneur van de Nederlandse Antillen inzake de onderwerpelijke. 
aangelegenheid. 

1 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 

. !� 
Aan Zijne Excellentie 

Mr H. wielderhof 'ii
_.;:1---

de 'nister v.Uniezaken en

Ov -�eese Rijksdelen, 
te 
's-G RAVEN HA GE. 







•• 

• 

Copie 

Lima-, 5 Juni 1951 
__.? 

No" 1,328/172 

Geheim 
-·

bètr .. : subversive actie. Ne erl.andse Anti1len

Ten vervo1ge op mijn brief 1043/143 van 4 .:ei jJ.. 
moge ik Uwe lhmel1ent1� berichten dat, blijkens mij door 
de xaeds eerde� ge�oemd� persoon gedane mededeling. de 
ext"remistisohe sabotage-groep in de Nedexlandse Antill .n 
onder 1.eidîng zou staan. van: 

,,.,. f 1 ... de Oubaan Jo� de la Boba., die als eo11eier,ze w.�r·kzn: · 
is bij Hotel Peroo.der!a te illemstad; 

.,,,.,. f 2" de Mexicaan JaAn Montero, waker bij de Curaoaoscho 
3ank tè Willemstad; 

,... 3. Bfigenio .Lara, werlczaam bij de La.go Oil T:run:iport Con
pany te .Aruba; 

•. 
1 4. Jîmy 1iTa.duro. we"X�aam bij de Cur"ea;0 Petroleum Industrie

t,qij. te Ouraeoo..

.Aangezien omtrent �t besta�:n van bovengenoemde vier 
per.sonen a1_smede. over de hen toegedicht� �ctiviteit o.1ge
twijteld de. politieke; recherche in de betrokl n 111.: n.tsen 
ir,lichtingen ka..11· ve.rschaf'fe�� zou wellicht tî1ans ku. n.e 
blijke:11 in hoevarre de mij ve.rstti,�kt-e i1'll.ichtingen eori 
grond van waarheid bevatten da.n wel geheel op fr>.ntr.st.el:.'ij 
be-rusten" c.q. o:f' -0p verdere inlichtingen uit de ge.Joe:_.ae 
bron prijs wordt gesteld. 

De Tijdelijk Za?kgelastigde, 

Zijne Exee11entie 
de heer Minister van Buitenlandse Zaken 
te 

's-Gra.venhage. 



c. 10971
CAW/I, TA.7.
1.çene

Communiatisohe sabotage
1ed rlandse ·tillen

Copie voor COol09714 
'l2 2 nu ! ;r )

19 J 

et verwi'zing naar het aan U � richte, 

51 

kenni neming toegezonden se rijven van <1e ini.ster ... 1 tenl 
Zaken, van 18 ·ei j.1., no.46333-4077 a. "' ., heb ik de e r  U e .xcel
lentie t verz eken mij t.z. • el in kennis te willen doen stell n 

et de inlichting n die de Gouverneur der ederlandae till - ter-
zake verstr kt. 

• 

Zijne Excellentie 
inister voor Uniezaken en 

Over�eese Riiksdelen, 
t 
's-G RAVE HA GE. 

H;.JT .�OOFD V 1 DE DI 

r H.W. lderhof. 

Rappel: 20-8-1951. 

·l



Westelijk Halfrond/C.�. 
Communistische sabotage Nederlandse Antillen. 

18 ..rei 1951. 

46333-4077 G.S. 

Met ve�wijzing na� mijn U in �schrift toegezonden 

.sahrijven· van 5 ��i 195�, No. 43474-3832 G.S. geheim, 

gericht aan de Hoge Commissaris in Djakarta en handelènde 
. ' 

_ over mogelijke communistische agitatie in Indonesië, 
� heb ik de eer U hierbij te doen toekomen copie van de 

brief van de Tijdelijk Zaakgelastigde te Lima van 4 �ei 
1951', No. 1043 Geheim., waarbij· inlichtin0en worden ver

strekt over het bestaan van communistische sabotage groe
pen in de Nederlandse .Antillen. 

Hoewel ook ten aanzien van de than� verstrekte in-, 

de nodige reserve in acht dient te worden ge

zou ik U willen verzoeken deze wel ter kennis te 
. . 

brengen aan de Gouverneur der Nederla!ldae Antîllen 

met verzoek te willen mededelen, tot welke opmerkingen 
leen en ander hem eventueel aanleiding mocht geven. 

Overigens zal ik het op prijs stellen i�dien U mij 

Uw mening kenbaar zoudt willen maken met betrekking tot 

de in de laatste zin van de brief van de Tijdelijk Zaakgeï 
. . 

. lastigde vervatte suggestie betreffende het doen verschaf-

fen van fotocopieën v an de originele stukken "met stempel". 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
voor de filinister, 

Het Hoofd van het Bureau Caraïbische zSne, 

Uniezaken en 



GEZANTSCHAP 

DER NEDERLANDEN 

wensf aoY foto-copieën van "de cri · 

peJ.;.l te kunnen ver3Ch.afien 
' 

. . 

zouden -ordan ver&oee.; 

PER LUCHTPOST 

Li ' 

w.g. H.w.n. de aal.

Zijne Ezcellonti� 

· de heer iniater· van itenlandea ken, 

'te ge·. 
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C. 108343
CAW/I, TA.8.
,én

ncomit4 Vrienden van Indonesië"

Copie voor C0.108343 
�-----��-; 

r>?'/f-3 
:-==..;,._.,,""""""".--�-·.11 Mei 51 

GEHEIM 

Naar aanleiding van een daartoe ontvangen verzoek van de Vice-
inister President, Minister zonder Portefeuille, heb ik de eer Uwe 

Excellentie hiernevens aan te bieden een geheim rapport van 16 April 
j.l., handelende over het in hoofde dezes genoemde comit,. Ter bekor
ting moge naar de inhoud daarvan verwezen worden.

HET HOOFD VÀiE DIENST�

Mr H.W.Ftl�of -

Z.E.de Minister President, 
Z ,de inister v.Bui tenlandse Zaken, 
z.�.de Minister v.Uniezaken en Overzeese

Rijksdelen, 
te 
's-G RAVEN HA GE. 



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN /.-% IJ & 1 �..t)"JR.3796 AFD. Kabinet.
16 April 1951, nr. J.061.39. y/, _.., ,_ 

BETREFFENDE ffeo 
I s-Gravenhage, 25 April 195 1. 

Comi tá" Vriend.en van 
Indonesi!. -M -EN�GE-L -IEV_E_B-IJ_H_ET �AN_T_W _O_O�RD--N�AU�W�K�E�U:::::RIG 

GEHEIM • 

• 
A.AN: 

HET O NDER WERP, DE DAG TEKENING EN HET 
NUMMER VAN D IT SCH R IJVEN TE VERMELDEN 

Met verwijzing naar Uw nevenvermeld schrijven 
verzoek ik U van het daarbijgevoegde geheime rapport 
ook afschrift te zenden aan de heer Minister-Presi
dent en aan mijn ambtgenoten van Buitenlandse Zaken 
en voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. 

m PORrEFEUILIE, 
CTr de "nister, 
RETAR.IS , 

�-
-... 

·-2,:..·: -,.t;;.-,-. -:-j 
-·-·-

�(°'J,l'J ,-

. ·:.1 MEi 1951·
de Heer Hoofd van de Binnen
landse Veiligheidsdienst. 

·----·-· .  ····-

! 9994 • '49 
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c. 106139
CAW/I, TAo4o
�én GEHEIM 

"Comi t6 Vrienden van /� D -
Indonesië"

Copie voor C0.106139 

16 April 51 

Met verwijzing naar Uw geheim schrijven van 27 Maart j .1., 
no.3468 (Afd.Kabinet), heb ik de eer Uwe Excellentie hiernevens a 
te bieden een terzake handelend geheim rapport, naar de inhoud waar
van ter bekorting verwezen moge worden. 

1 

HET HOOFD VAN DE DIENST( 

Mr H.AJrerhof J
,)jne Excellentie 

de vree-Minister President, 
Minister zonder Portefeuille, 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
te 
's-G RAVE N HA GE. 



GEHEIM - RAPPORT 

Het "Comi t, Vrienden van Indonesië" heeft laatstelijk ederom 
te Amsterdam vergaderd op 6 Febru.ari 1951, echter onder de gewijzig
de naam "Comit& voor Indonesië", ook dit keer onder voorzitterschap 
van J.E.STOKVIS. Leidende figuren van de "Vlamgroep" waren niet aan
wezig. Sedert is vernomen, dat D.SCHILP c.s. geen deel meer uitmaken 
van het eomit,, waarvan sedert vorengenoemde datum voorzitter is 
Prof.O.C.BERG. 

Ter vergadering is o.a. besproken de samenwerking met de Repu
bliek Indonesië, welke ten tijde van de Hoge Commissaris Roem zeer 
goed was. Er is echter �een nieuwe Indonesische Hoge Commissaris be
noemd en de voorzitter {Stokvis) betwijfelde het of men aan de nd. 
Hoge Commissaris Djumhana wel "het volle politieke gewicht" moest 
toekennen. 

Naar verluidt is in verband hiermede door de aanwezigen beslo
ten een brief te zenden aan de Minister van Buitenlandse Zaken oh. 
Roem te Djakarta. Hierin is uiteengezet, dat in Januari 1950 in Ne
derland spontaan een comit, is gevormd, dat zich ten doel stelde 
Nederlandse arbeidskrac·hten voor Indonesië aan te trekken. ( Zie in 
dit verband dzz. geheim rapport van 29 November 1950). 

Verder is in het schrijven naar voren gebracht, dat de Indone
sische Regering zeer welwillend stond tegenover de plannen van het 
comit,. In principe was door haar f.50.000 toegezegd om de eerste 
kosten te dekken. 

Sedertdien, aldus vervolgt de brief, hebben de gewijzigde om
standigheden de werkzaamheden van het comit� vertraagd. Een vertra
ging van ernstiger aard vormde echter de afwijzing van de souvereini
tei tsoverdracht over Nieuw Guinea. 

Het "Comit, voor Indonesië" heeft in de brief verder medege
deeld, dat de werkzaamheden sedert weer waren voortgezet ter verkrij
ging van een apparaat, dat Indonesië kan voorzien van de nodige ar
beidskrachten, wanneer de omstandigheden hiervoor gunstig zijn. Hier
voor is echter onvoorwaardelijk de financiële steun van de regering 
der R.I. nodig, waarvoor dan de bemiddeling van de heer Roem is inge
roepen. 

Ingevolge een door de vergadering genomen beslissing zou in de 
brief nog worden opgenomen, dat het geld eigendom blijft van de Indo
nesische Regering en slechts door het comité beheerd zou worden. 

Tot dusverre heeft het comit� voor zover bekend nog geen geld 
ontvangen. 

Het oomit, ijvert niet voor overdracht van de souvereiniteit 
over Nieuw Guinea aan de R.I., althans is daarvan tijdens vorenbedoel 
de vergadering niets gebleken. 

Hiermede houdt zich wel bezig "De Vlam"-groep (onder leiding 
van D.Schilp en J.W.E.Riemens). In meergenoemd comit� hebben zij 
thans echter geen enkele invloed meer. Zij zijn zelfstandig actief 
ten behoeve van de Indonesische Regering en ontvangen daarvoor regel
matig geldelijke vergoeding. Voor de brochure Irian heeft Riemens 
naar verluidt een dermate ruime beloning gekregen, dat hij daarmede

geheel of grotendeels de som voor een nieuwe auto (Peugeot) heeft 
kunnen betalen, waarmede hij kortgeleden met zijn vrouw naar Zuid
Frankrijk en Italië is gegaan. 

16-4-1951.



MINISTERIE VAN BI 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN 

30 Nov. 1950, nr. 98133. 
468 AFD. Kabinet. 

"Comité Vrienden 
Bijlagen: div. 

··G.{JJEJN.
MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

�.., , HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET . \ j 7 -
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN 

1 .�.:...:':......--r-"'::""-1

• 

.'\.AN: 

- �� . , fAco ,,ob,�
��rwij%�1:ravenvermeld 
schrijven behorend rapport, hetwelk op 5 December 
1950 vrerd doorgezonden aan de Minister voor Unieza
ken en Overzeese Rijksdelen, bied ik U hierbij aan 
afschriften van de brieven van mijn voornoenrle ambt
genoot aan mijn ambtgenoten van Justitie en Binnen-
landse Zaken, respectievelijk dd. 23 December 1950, 

' no. Letter K 115/Geh. en dd. 19 Maart j.l., no. Let
ter P 24/G�h. 

Een verslag omtrent het resultaat van het ver
zochte onderzoek, alsmede de beantwoording van de 
overige in laatstgenoemd schrijven gestelde vragen, 
waren door mijn tussenkomst in te dienen. 

DE 

de Iïeer Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst •

• 

� 9994 - '49 
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AFSCrIRIFT. 

MINISTERIE VOOR UNIBZ.: iliN EU OVERZEESE RIJKSraLEIT. 

Kabinet. 's-Gravenhage, 23 December 1950. 

Letter K 115/ GEHEIM. 

Onderwerp: Actie "Comité Vrienden 
van Indonesil3" voor onvoorwaarde
lijke afstand van Nieuw-Guinea. 

Aan de Heer Minister van Justitie. 

Het zal U bekend zijn dat het enige tijd geleden opgericht canite' 
"Vrienden van Indonesil3", o.m. in een de vorige maancl uitgegeven brochure, 
zich ten doel stelt de onvoorwaardelijke Overdracht van lfieuw-G-uinea aan 
IndonesHi. 

Van onze ambtgenoot van Binnenlandse Zakjn ontving ik een geheim rap
port, handelende over een door genoerrrl comite op 21 Hovember j.l. gehouden 
vergadering. Daarin is o.m. ter sprake gekomen uit welke geldmièdelen de 
actie van het comité zou moeten worden gefinancierd. Opgemerkt werd èat 
deze o.m. verwacht werden van de Indonesische Regering. De voorzitter 
deelde ter vergadering mede dat de Indonesische Hoge Cormnissaris in prin
cipe voor de verwezenlijking van de plannen een subsidie had toegezegd 
maar dat deze nog niet was verleend. De aanwezigen zagen de grote noodzaak 
in, absoluut verzekerd te zijn van de financi&le en morele steun der In"o
nesische Regering. 

Indien inderdaad aan bedoeld comité geld van Indonesische zijde zou 
worden verstrekt - naar mij werd medegedeeld zou ook de Binnenlandse Vei
ligheidsdienst over inlichtingen hieromtrent beschikken - lijkt het mij 1 toch wel zeer bedenkelijk dat een groep Nederlanders geld van een andere 
mogendheid ontvangt om daarmede propaganda te maken voor de afstand van 
een deel van Nederlands gebied aan die andere mogendheid. 

Aangenomen dat de thans tussen Nederland en Indonesiij gevoerde bespre
kingen niet tot overeenstemming leiden dan wel tot een oplossing welke in 
bepaalde Indonesische kringen critiek ontmoet omdat zij niet in overeen
stemming is met het desideratum van onvoor.vaardelijke afstand, dan is ze
ker niet uitgesloten dat het comité met zijn actie voortgaat en rijst de 
vraag of daartegen niet maatregelen moeten worden genomen • 

Ik heb daarom gemeend U, voor zover nodig, thans reeds op deze actie 
pmerkzaam te moeten maken. 7Tellicht zou aan de Binnenlandse Veiligheids

dienst kunnen worden verzocht, aan de kwestie van de financiijle subsidiö
ring uit Indonesi� bijzondere aandacht te geven. 

DE 1, IlUS�R VOOR UNIEZi\.l' .1f EN 
O�SE RLJY.SDELEN, 

(get.) J .H. van 1 aarseveen. 

Doordruk ter kennisneming aangeboden aan: 
de Heer lsiinister van Binnenlandse Zaken, met verwijzing naar diens geheim schrijven 
van 5 Dec. 1950, nr. 2551, afd. Kabinet. 
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• 

.AF3CiffiIFT. 

MfäL3'.L'ERIE VOOR UNIEZAIIBFf EN 
OVERZEESE RIJKSDELEN.

Kabinet. 's-Gravenhage, 19 Maart 1951. 

Letter. P 21+ Geheim. 

Onderwerp: Actie "Comité 
Vrienden van Indonesiën 
voor onvoo!'V'laardelijke af'
stand van Nieuw-Guinea • 

Aan de Heer Minister van 
Binnenlandse Zaken. 

Zoals U zal Z1Jn gebleken heeft het bij brief van Uw ambts

.1 voorganger van 5 December 1950 no. 2551 fd. Kabinet aangeboden
"\ '1 raPPort over een door het 11pomité Vrienden van Indonesil!i" gehou

. 'LJ den vergadering aanleiding gegeven tot het dezerzijds schrijven 
� aan de lünister van Justitie van de 23ste dier maand Kabinet Le-;-

\�· ter K 115 Geheim, waa�naar kortheidshalve moge worden ver-#ezen. 

(J 
In antwoord daarop heeft I.:inister S'l'RUYC.:{EN medegedeeld, 

Y
dat hij zich kan verenigen met de gedachte, dat aan de Binnenland-

't.:_J 
se Veiligheidsdienst wordt verzocht aan de betreldcelijke aangele-
genheid bijzond�e aandacht te geven.· In verbancthiermede heb""l:x"i!e eer U te verzoeken, het Hoof'd 
van genoemde dienst wel te willen instrueren, in het bijzonder te 
willen doen nagaan of' inderdaad bedoeld comité vanwege de Indone-

.. sische Regering f'inanci;el gesubsidieerd vordt, ter,;rijl ik het te
vens zeer op prijs zou stellen thans reàds in kennis te worden ge
steld �et�� gegevens welke bij meergenoemde dienst terzake bereids\ 
aanwezig z1Jn. i 

DE MINISTER VOOR llNIEZA"Grf EH OV7�SE RIJKSDELEJJ a.i., 
Voor de Minister, 

DE SECRET.iiRIS-GEHERAAL, 
(get.) H. van Santvrijk. 

l.S.G. 
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RAPPORT ACD 

Betr: A.C. · Kappers /, 
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ACD / lót'"w 

Bijgaande fotocopieen zijn gemaakt van stukken die, hoewel abusievelijk 
aan ons geadresseeri,bestemd bleken voor Minuor en inmiddels zijn doorgezonde 

Zekerheidshalve en omdat sprake is van communistische activiteit is 
fotocopie genomen • 

ACD, 8.2.51 Hoofd ACD 

T.F. Noyon 
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GOUVERNEMENT VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN PARKET VAN DE PROCURl!lJR-GEHEllAAL. 

GEHEIM. 

w nummer (letter): 

Bijlagen: 

Bijlagen: 

f. l"'lodtl 1. CC. T58� • '48 

Uw brief ,an : 

I Aan de Heer Hootd van de 
I 

Binnenl.andse Veiligheidsdienst 
van het Ministerie voor Unieaaken en
Overzeese Rijksdelen 

Javastraat lto.68

L 
• a-GRAYmJHAGEINRDERLAND,_1

Ons nummer: 
7 G. 

Willemstad, 3 Februari 1951.
Curacao. 

Onder verwijzing naar Uw brief No.BLSC/369/-/18015 de dato 14 No
vember 1950 heb ik de eer, UHoog&ielGestrenge mede te delen, dat door 
de Heer A.C. Kappers alhier de volgende verklaring werd afgelegd: 

"Voordat ik 15 jaar oud was, heb ik mijn ouderlijk huis verlaten cm:la
�"ik met mijn familie niet overweg kon. Ik ben toen, om mij in het boe 

"vak te bekwamen bij diverse landbouwers in dienst g-at, o.a. bijl
"l.A.KOK, wonende te Schelle, Zwollekerspel; 
!!2.Th.de GRoar, wai.ende Birstum Nes, onder Akkrum; 
"3.A.BOERS, wonende Mandjeswaard, KSl!lpereil.and. 
11 Van al deze werkgevers heb ik een getuigachritt ontvangen, waarvan
"ik een afschritt hierbij voeg. 
"Daama ben ik in huis geweest bij de familie D. WOLF, wonende te Wea9A
"Veldbuurt No.U 152, waar ik met een der dochters verkering had. Van
"daar ben ik in 1948 vrijwillig in militaire dienst getreden en heb van
deze tijd ongeveer 2 jaar op Curacao gediend. Doordat ik in militaire 
"dienst ging is mijn verkering met cl1 t meisje tot mijn grote spijt uit
" geraakt en is zij met een ander getrouw. In 1950 ben ik op Curacao 
"gedemobiliseerd om alhier een nieuwe toekcast op te bouwen. Ik sag 
"geen mogelijkheid om in Nederland een toekomst op te bouwen en omdat
"mijn meisje inmiddels met een ander was getrouwd wilde ik ook niet 
"meer naar Nederland terug. 
11Mijn familie interesseerde mij zo weinig, dat ik deze op 10 Januari
"1951 eerst heb geschreven dat ik voorgoed op Curacao sou blijven en 
"dat ik werk gevonden had bij W.N.H. de HASETH, plantagehouder, Santa 
"Kruis. Ik ben in de oorlog, noch daama ooit lid geweeet van de Canmu-
11nistische Partij of enige andere politieke partij en heb ook nooit aan
"enige actie van een dergelijke partij deelgenamen. Wel heb ik tijdens 

Il 
'!de oorlog, toen ik bij A.KOK, hiervorengenoemd, in dienst was, met 
"paard en wagen gereden voor de organisatie T.O.D.T.,telC werd hiertoe
verplicht en omdat hij getrouw was en kinderen had, heb ik dit wrk 
11gedaan.6uracao, 17 Janw.ri 1951." 

- Ik -
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Ik zou het op prijs stellen, te vernemen in hoeverre betrokkene 
ale communistisch georienteerd kan worden beschouwd. 

-/AG/Jsr De Procureur-Generaal bij het Hot van 
Justitie der Nederlandse Antillen, 
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W:NÎS�RI� VAN 
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's-Gravenhage, 8 Februari 1951 
Jc.vn...,tr at 68 

No. 1014-32 

\Betreft: Communisme op 
· .P,et Westelijk Ha.lfrond

) \
( \ r 

GEHEIM 
DEZG r-u:.r..:C.J11NG CSLDT 

ALLEEN VOC-.: IMii.NJ GF.:ëï.U!K 
.... _........,.. � \:l•h", •. t 

xfaar aanleidint, van D'w zeer ..__.eheilj chi•ijv\m 
vwi 18 Januari ;Jl. No. 2844 Af'd. Kabinet heb ik 
de eer ûi1er Excellentie mede te d.c>lc:n., d 1.t ik 11ij 
ten u.an:..;ien V.ë1ll de daarbij in af.schrift Rc=:.n6e;.> den 
brief van üw ambtgenoot vcor Unie!:iaki:m e.a Ovar�i;;C::H� 
Hijkf;d.clan meen te kunnen bepalen tot do op:m1.;.r .ing 
Q�t da�rin het ûier?.ijds op grond vr..:n het K.B. van 
8 .Augu.0tu.::. 1949 auugevoerde bez-wa.nr t .gen C:.c e:t.'�t::i!
nin1 van een aan zijn <>1inisterie verbo.n1e:i 'bureé.u. 
of' dienst, ,-.elke zich met _en soort;;;elijko ta k als 
opgedr�gen aan de inlichtingen en veiligho·ustlien�
"ten bE:last zou ktmnen ·benchou.ven, on.b0nrtwoorà. is 
b3bleven. 

Vooi�ts moge nog one er Uw Pan<Jocht 01·à.en 6e
bracïrt, dat de in de voorlar�tste alinoa vt,.'71 de "'crir;.f 
va:n Uw ambtgenoot bedoelde fout ook elders in de 
nota blijkt te zij.tl gemaakt ten aanzien van brieven 
van vei·schillende N'ederl::mc1se g,.nanten in Zuid-Ameri
kaanse sta:ten (tilz. 2, 10 en 11) ,. . wa'l.rdocr de in
dr�k �ordt geveatigd, dat meer van een foutieve me-

. thode sprako is geweest dan van een op 3iohzelf 
stand verkeerd gebruik van een aantek0ning, bastemd 
voor intern gebrüik� 

In verband me·t h,n; slot van <ie brief van Uw 
8!'..rb·è�enuot en van het �on.deling onderhoad op :Dins
dag 6 .l!"ebraari jl. met Minister van t,19.ar.1o'lreen, 
waarbij ook de onderwerpelj.j te aangolt:gea1,.oid ter 
sprake is gekomen en een eventueel hierontrent nog 
bosta�nd mi3verst......rid werd op5elost, ben ik v�n oor
deel dat van een v·erdere behandeling daarvan zal 
kunnen :orûen a.fgezien. 

Het Hoofd van de Di�nst, 

Mr. L. Einthoven. 

Aan Zijne Excellentie 
de Heer :Mi.nis te.c· van Binnenlandse Zaken 
te 
' s-GRA VZ1 HAG-E. 
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M I N I S TE R I E VAN B 1 �N E N LA 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN 
b. 1.,,- \�' 

--::::--�' \NR. 2 

�--" � 5 Januari 1951, no. 2760. 
BETREFFENDE CCl1JIJ!Jmisme 's-Gravenhage, 18 Jan�i 195 l...._ 

Op Westelijk Hali"rond. ../� � � «
• • MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIGtn ? 1 - /, /i §" . , �

Bl.Jlage: l, te We HET ONDER WERF, DE DAGTEKENING EN HET • -,� \.\ 

a:f'schr. brief' Min. NUMMER VAN DIT SCHRIJV�N TE VERMELDEN \f 
Uniez. en Overz.Rijksd. Z E__E.R-- GEffE � !\:1 �

• 

AAN: 

Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen het 

hiernevenvermeld a:f'schrif't-schrijven van mijn ambtge

noot voor Unieza.k:en en Overzeese Rijksdelen, met ver

zoek mij te willen mededelen of' de lezing hiervan U 

nog tot eventuele op- of aanmerkingen aanleiding 

geeft. 

DE MINISTER V .AN BINNENLANDSE ZAKEN, 
Voor de Minister, 

DE SIJ:CRETARIS,-.z.:..i.1.1:.!Ui.tiw 

lsg" 

de Heer Hoofd van de B. V .n.,
Javastraat 68, 
's-G r a v e n  h a  g e  • 

• 

� 9994 • '49 

GEHEIM 
... ,1 _D_E_Z_!: _r:_ü" 1.::::_.�iNC Gè:LDT 

1 .�,·">t' G":"'\t"IU'K ALl.g�r,J vt,,(' . ,. i • ., •• - -•• y•;_' 
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AFSCHRIFT. 

Kabinet. DEZE lfü .. ! iC!'?J)C Ci:.LDï 

Lett. K3/�. 
---

ALt.!:Ef•J 1.' 10.-: ,',.[;'hl C_i:RU,!(

Onderwerp: Conmuni.sme 
op het Westelijk Halfrond. 's-Gravenh.age, 12 Januari 1951. 

Taak en werkwijze van de B.V.D. 
AAN: 
De Heer Minister van Binnenlandse Zaken. 

In voldoening aan het verzoek aan het slot van Uw zeer geheime brief 
van 5 dezer, nr. 2760 A:f"deling Kabinet nopens bovenvermelde onderwerpen, 
heb ik de eer U het volgende mede te delen. 

Tot de taak van mijn Departement behoort ook het verzamelen van ge
gevens antrent het oommunisme in de Overzeese Rijksdelen. 

Teneinde de oonmunistische verschijnselen aldaar op hun juiste waar
de te kunnen schatten, is het nodig ook kennis te namen van berichten om
trent camnuni.sme in andere landen. 

Op mijn Departement is een samenvatting van gegevens over het commu
nisme op het Westelijk Halfrond, in het bijzonder in Zuid- en Midden
Amerika samengesteld, zulks ten behoeve van de Gouverneurs van Suriname 
en de Nederlandse Antillen, wie dan ook de in Uw schrijven bedoelde de,:. 
zerzijdse nota bij zeer geheim schrijven werd toegezonden met verzoek Óm 
eventuele opmerkingen, bepaaldelijk omtrent de punten 3 - 5 van de con
clusie aan het slot van de nota. 

Voor deze samenvatting werd geput uit persberichten, publicaties 
en ambtelijke rapporten waarop mijn Departement is aangewezen. Aangezien 
de B.V.D. ook berichten zal ontvangen, welke voor de bestudering van het 
communisme in de West van belang zijn, meende ik het Hoofd van die 
Dienst een exemplaar van de onderwerpelijke nota te moeten toezenden, 
onder aantekening dat, indien hij over meer inlichtingen mocht beschik
ken, in het bijzonder zodanige welke van belang kunnen zijn voor Suriname 
en de Nederlandse Antillen, ik mij gaarne voor mededeling daarvan aanbe
volen hield. 

Ik kan mij niet voorstellen dat er bezwaar tegen een dergelijk ver
zoek kan bestaan. 

Wat betreft Uw opmerking cmtrent de letterlijke aanhaling van een 
oorrespondentie als op blz. 4 van de onderwerpelijke nota is geschied, 
diene, dat het daar tussen haakjes gestelde, waarbij zel:fs het te mijnen 
Departemente aan het betrekkelijk stuk gegeven exhibitum werd vermeld, 
een aantekening van steller der nota betrof voor intern gebruik, welke 
door een betreurenswaardige fout, welke tot mijn leedwezen bij het ver
zenden van het stuk Cl'Ter het hoofd is gezien, bij het overtikken van de 
nota is overgenanen. 

Gaarne zal dezerzijds voortaan overleg worden gepleegd met het 
Hoofd van meergenoem:ie Dienst nopens de eventuele mededeling van door 
hem verstrekte gegevens aan andere autoriteiten, waarbij ik bepaaldelijk 
denk aan de Gouverneurs van Suriname en de Nederlandse Antillen. 
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overeenkomstig het oorspronkelijke: 
DE SECRETÀRJ:S...GENERAAL VAN HET 

MINISTERIE VAN BINNEI'fLANDSE ZAKEN, 

! 

V 

... 



MINISTERIE VAN 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN 29 November 
1950. 

BETREFFENDE nr • 9 715 7 • 

NR 2527 AFD. KABINET. 

doorzending van 
rapporten. 

Bijl. :1. 

! 9842 · '49 

'S-GRAVENHAGE, 

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET 
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN 

GEHEJJVI 

PERSOONLIJK. 

Januari 

In antwoord op Uw nev�naange haald schrijven 

moge ik U hierbij doen toekomen afschrift van mijn 

heden gezonden schrijven a an de 1dnister voor Unie-

zaken en Overzeese Rijksdelen. Ik zal het op prijs 

stellen indien U, evenals zulks vroeger gebruikelijk 

was, de rapporten rechstreeks aan de U.i. daarvoor 

in aanmerking komende instanties doorzendt. 

Aan De Heer Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

Javastraat 68. 
ts-G r a v e n  h a  ge • 

I 

/./. 
I .. 



A F S C H R I F T. 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN - • 

BETREFFENDE 

NR 2527 AFD. KABI�'ET. 

'S-GRAVENHAGE,.5 J"anuari 19 .51. 
beschouwingen omtrent de kwestie 

Nieuw-Guinea. 
doorzending van gegevens MEN bEUEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

d 00 d B V D HE,: ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET r e • • • NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN 

G E H E I M. 

'vaarde Ambtgenoot, 

Uw schrijven dd.17 November 19.50, Afdeling ;.G., 
Letter T.101 Geheim aan het Hoofd van de Binnenlandse Vei
ligheidsdienst, waar.van ik een .af.sc.hrift Uwerzijds mocht 
ontvangen, heeft mij aanleiding ge even de daarin behan
delde aangelegenheid met genoemd Diensthoofd te bespreken. 

Over de waardering van het bij schrijven van 8 
November 19.50 nr.96320 Geheim door de B.V.D. U ter kennis
neming aangeboden overzicht behoef ik niet uit te weiden. 
Deze staat uiteraa�d.geheel vrij. vel wil ik ingaan op de 
mededeling, vervat in de tweede alinea van Uw zo even ver
meld schrijven dd.17 No�ember j.l. 

Het ko�t mij voor, dat het niet op de weg van 
het Hoofd van de B.V.D. kan liggen om voorafgaand overleg 
te plegen met de verschillende Departementen omtrent de 
al dan niet doorzending ter informatie van gegevens, welke 
zijn dienst hebben bereikt en waarvan de kennisneming zij
nerzijds ook voor andere instanties en autoriteiten dan 
alleen de ondergetekende van belang wordt geoordeeld. Met 
een dergelijke werkwijze zou naar mijn mening de bericht
geving door de B.V,D. vrijwel onuitvoerbaar worden. Voor 
de distributie daarvan is het betreffende onderwerp be
palend, terwijl uiteraard het oordeel over de inhoud aan 
de betrokken autoriteiten blijft voorbehouden. Zo is het 
mogelijk, dat Uw Dèpártement over gegevens beschikt om 
het in casu U toegezonden stuk als van troebele inhoud 

te kunnen beschouwen. Voor de B.V.D.kwam naar mijn me
ning alleen de vraag aan de orde, aan welke instanties 
dit stuk, gezien de inhoud er van, ter kennisneming moest 
worden toegezonden. 

Aan Zijne Excellentie 
Mr. J" .H. van Maarseveen. 

Minister voor Uniezaken en 
Overzeese Rijksdelen. 

'�G r a v e n h age . 

! 9842 - '49 



: ç 

II. 

V.'anneer .men de B.V.D. er een ·verwijt van gaat 
.maken, dat éen bepaald stuk, dat die dienst in handen 
heeft gekregen en .meent te moeten doorze�den, een troe
bele of anderszins te .misprijzen inhoud heeft, en op 

" 

die grond v66roverleg wenst, -hetgeen zoals gezegd als 
systeem onuitvoerbaar is-, dan zou het Hoofd van de 
B.V.D. gedwongen worden in elk van zulke gevallen de 
beslissing over de distributie aaL .mij voor te leggen.
Dit is evenmin uitvoerbaar. Reeds nu blijkt dit over
duidelijk in de praktijk, nu in verband .met Uw hier�
boven bedoeld schrijven bepaalde rapporten uitsluitend
aan mij werden toegezonden, ter nadere beslissing aan
.mij overlatend of en aan welke ambtgenoten deze berich
ten in aanmerking kwamen te worden doorgezonden. Va�
de zijde van.de Minister-President ontving ik in dit�
verband de klacht over vertraging in de toezending van
de B.V.D.-rapporten.

Wel lijkt het .mij inderdaad noodzakelijk ,dat 
gerezen critiek tegen een rapport van de B.V.D. zo spoe
dig .mogelijk ter kennis wordt gebracht van en z o  nodig 
oIDondeling bésproken wo�dt .met het Hoofd van die Dienst. 
Eventueel nodig gebleken correcties kunnen dan door 
het Hoofd van de :a.V.D • .met de meeste spoed weer worden 
doorgegeven aan de overige ontvangers van het oorspron
kelijk;e .rapport. 

Ik vertrouw , dat het bovenstaande U aanlei
ding zal kunnen §even ·uw .mening omtrent de mogelijkheid 
van vóóroverleg als in Uw brief van 17 November j.l. 
bedoeld, te herzien. 

Gaarne zal ik van U vernemen of U zich .met 
het bovenstaande kunt verenigen. 

Met collegiale groet, 

w.g.: Fr. Teulings.

.. 
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MINISTERIE VAN 
• h). 

BINNENLANDSE ZAKEN

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN 24 November NR 
19.50,no.98132. 

2760 AFD. KABINET. 

BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE,5 Januari 19 51. 

communisme op het 
Westelijk Halfrond. 

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET 

NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN 

Bijl.: 1. 

• 

• 

! 9042- '49 

-..:1 �-::· , . :-- -
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Bij deze heb ik de eer U mede te delen 
dat het s chrijven aan de �inister voor Uniezaken en 
Overzeese Rijksdelen , ter zake van de nota met be
trekking tot het communisme op het Westelijk Halfrond 
heden verzonden is , overeenkomstig het bij Uw neven
aangehaald schrijven gevoegde concept. De desbetref
fende nota doe ik U hierbij wederom t oekomen.

�.� ff..1.m' t.JJ çc:, r: 
s

DE 11rrrsTLR VAi:J BIN DLiIT,A DSE z.AKEN, , 

De Heer Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

Javastraat 68. 
's-G r a v e n  h a  ge. 

GFHEI 
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:BINNmLABI>SE ZAKEU • s-Gravenhage, ,o December 1950.
J'avastraat 68.

llo. ,(Jt9s132/1 
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GEHE\M 

1- DEZE fcUë.F:iCER !�G GELDT 

ALLEEN VOO!: INTERN GEBRUIK 

.&.� - • .=:xt:11 

Naar aanleiding van Uwmededoling, dat bij dezerzijds zeer 
geheim schrijven van 30 November j.l. No. 981� als enige bijlage 
is aangetroffen de daarbij aangeboden concept-brief voor 1hr .Ambt
genoot voor 1'Jniezaken en OVerzoese Ri.jksd.elen, heb ik. de eer 
Eltoellentie mede te delen, dat mij gebleken is, dat inderdaad tot 
mijn leedwezen verzuimd. is aan deze bijlage toe te voegen een at
schrift van het desbetreffende schrijven van 111f Ambtgenoot en het 
daarbij toegezonden rapport over het éo!!llllUllisme op het eatelijk 
Halfrond, welke stukken hierbij alsnog worden toegezonden onder 
aanbieding van mijn verontschuldiging voor h t gepleegde verzuim. 

Aangezien het bijgaande rapport liet eni exemplaar is, 
waarover dezerzijds kan worden beschikt, zal ik het wel op prija 
stellen dit na gemaakt gebruik terug te mogen ontvangen. 

Het Boof cl van de Diens�, 

Jlr. L. Einthoven 

Aan Zijne Eltcellentie 
de Heerlliniater van 
Binnenlandse Zaken 
te 
t s-GRAVEffllAGE"



• 

' 
MINISTERIE V'.L� 

BINNENLANDSE ZAKEN 
's-Gravenhage, 30 November 1950 
Javastra.a.t 68 

No.: 
Bijl.: 

AAN 

J-9(f 6.61.1, 3 , 

� 

GEHEIM 

Ik heb de eer Uwe Excellentie hierbij ter kennis
neming aan te bieden een geheim rapport handelende over 
een door het "Comité Vrienden van Indonesië" gehouden ver
gadering, waarvan de inhoud n.a.a.r mijn oordeel van voldoen
de belang voorkomt om behalve van Uw Ambtgenoot voor Unie
zaken en Overzeese Ri�ksdelen ook ter kennis te worden 
gebracht van de Minister-President. en Uw Ambtgenoot van 
Buitenlandse Zaken. 

?.�et verwijzing naar dezerzijds schrijven van 29 

/

November 1950 No.97157 meen.ik echter de beslissing om
trent d.e doorzending van dit rapport aan Uw beleid te 
moeten overlaten. Voor het geval üwerzijds tot de aange-

. geven doorzending mocht worden besloten worden vier extra 
; I exemplaren van bijgaand rapport medegezonden, waarvan 

1 twee exemplaren volgellS de tot nog toe gebru.ik.elijke ge
dragslijn bestemd zijn voor Uw Ambtgenoot voor Uniezaken 
en Overzeese Rijksdelen. 

Het Hoofd van de Dienst, 

Mr. L. Einthoven 

Zijne Excellentie 
de Heer Minister van Binnenlandse Zaken, 
te 
's- G R A V E N H A G E 
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Het te .Amsterdam bestaande "C0mité Vrienden van Indonesië" 
heeft ·op 21 Novem_Èer j ._1. daar ter plaatse vergaderd -onder voorzit

terschap van J.E.BTOKVlS., oud lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal. 

Er waren 7 personen a�wezig. 
De secretaris D.SCHILP heeft de notulen voorgelezen van de eer

ste samenkomst van het comité. Daarin zijn vastgelegd de algemene 
richtlijnen alsmede het doel en streven van het "Comité Vrienden van 
Indonesië", intern naar verluidt ook wel genoemd het "Comité Stokvis".

De in  de notulen genoemde richtlijnen, doel en streven luiden 
als volgt: 
a. het voeren van een intensieve propaganda in Nederland onder de

idealistische - lees progressieve - jongeren inzake Indonesië;
b. hierop aangesloten het voeren van een wervings-a�tie onder deze

jonge Nederlandse mannen en vrouwen van gelijke gezindheid voor
dienstneming bij de Indonesische �egering, waarbij het materieel
gewin niet· de grote aantrekkingskracht moet zijn, doch wel het
b'�sef, dat voor hen in Indonesië een roeping te vervullen valt;
en

.c. ook de werkkrachten aan te trekken voor het particuliere arbeids
terrein in Indonesië. 

Na een uitvoeri�e·bespreking tijdens de onderhavige bijeenkomst 
is besloten voorlopig aan het doel en streven van het comité geen 
openbaarheid te geven en wel op grond van de navolgende overwegingen, 

• a. de onzekere politieke toestand door de kwes-tie-Irian;
bo het gemis aan geldmiddelen;
c. de mogelijkheid, dat de Nederlandse Regering maatregelen zal ne

men; immers zou het "Comité-Stokvis" - indien zij de steun heef't
van de Indonesische Regering - de grootste macht worden in Neder
land met betrekking tot de toekomstige structuur van Indonesië•
zowel op regerings-terrein als op economisch gebied, met welke
macht de Nederlandse Regering ook terdege rekening zou moeten hou
den.

Met betrekking tot de werving van werkkrachten in Indonesië is 
besloten in samenwerking met het N.v.v. een schema van.arbeidsvoor
waarden samen te stellen. Dit zou alleen een voorlopig schema kunnen 
zijn daar men eerst verzekerd moest weze� van de steun der Indonesi
sche Regering en van de E;amenwerking met de vakbeweging 1n Indonesië. 

Verder is besloten tot het organiseren van cursussen in Neder
land ten behoeve van de toekomstige werkers 1n Indonesië. 

- 2 -
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Het is de bedoeling het N.V. V. aan te zoeken een vertegenwoor
diger aan te wijzen om in het comité zitting te nenen, waarin dan ook 
nog zitting zouden moeten nemen een ve�egenvroordiger van de bond van 
overheids-dieriaren en een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven in 
Indonesië, het een en ander met het doel die relaties te bewe�ken, 
die anders moèilijk of in het geheel niet te benaderen zijn. 

Wat de geldmiddelen van het comité betre�t zij opgemerkt, dat 
deze o.a. verwacht wOrden van Cl;8 Indonesische Regering. De voorzitter 
heeft in dit verband ter vergadering medegedeeld• dat al.hoewel de af..
get·reden Indonesische Hoge Commissaris bij de eerste besprekingen met 
het comité de grote waardering der Indonesische Regering heeft over
gebracht aan de initiatiefnemers en in principe een subsidie heeft 
toegezegd voor de verwezenlijking van de plannen er nog geen subsidie 
is verleend. 

Na deze mededeling rees ter vergadering de vraag of de heer 
Roem wel voldoende aandacht aan de zaak had geschonken of wel, dat de 
nieuwe Indonesische premier, de heer Natsir, nog niet "overtuigd" was. 
Derhalve zou besloten zijn een brief te zenden zowel aan de Indonesi-. 
sche Regering als aan het Indone s.i.sche Hoge Commissariaat te 's-Gra
venhage. 

De aanwezigen ter vergadering zagen de grote noodzaak in abso-
luut verzekerd te zijn van de f;i.nanciële en ·morele steun der Indone-

. 
' 

sische Regering. (Uit andere betrouwbare bron is. vernomen, dat aan de 
Indonesische Regering een bedrag van /.50.000 is gevraagd, maar dit 
bedrag zou door.Haar te hoog geacht worden). 

� Bij de rondvr�ag is ook nog gesproken over Jef LAST, die naar 
Indonesië was vertrokken om zich met inzet van zijn gehele persqon 
aan het Indonesische volk te geven. Helaas � aldus werd medegedeeld -
bleek dit heel moeilijk te zijn door het nog steeds bestaande wantrou
wen jegens de Nederlanders. Jef Last zou dan ook tot dusverre in In
donesië geen vaste voet hebben gekregen. 

Verder is bij de. rondvraag de sugges_tie uitgesproken vooraan
staande Indonesiërs in het "Comit� Vrienden van Indonesië" op te ne
men. De voorzitter was echter van mening, dat dit mogelijk later nog 
�on gebeuren maar dat het comité in eerste instantie een Nederlands

comité is, dat in Nederland werkzaam is. 
De voorzitter hee� tenslotte n-0g medegedeeld, dat de Indonesi

sche Regering had doen weten, zeer tevreden te zijn over de samen
stelling van het eomitd. Voornamelijk de actie om de "koloniale groep" 
in Nederland op te ruimen, had in Indonesië goede weerklank gevonden. 

---

29-11-1950.
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NIST.t:.RD:. VAN 
• BlfüfENLAIIDS� ZAltc.N

No. 981)2 

Bij1. l 

Onderwerp: communisme op het 
Westelijk Halfrond. 

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat 
de Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen �ij 
bijgaande te Zijnen Departemente samengestblde nota 
over het communisne op het �estelijk Halfrond, in het 
bijzonder zuid- en Midden-Amerika, deed toekomen onder 
de toevoeging als in de tweede alinea van zljn zeer 
geheim schrijven van 8 November jl. Letter F 98, waarvan 
een afschrift hierbij gaat, is vervat. 

Naar aanleiding van deze toevoeging is bij mij 
de vraag gerezen of bij Uw amb�genoot niet enig misver� 
stand bestaat omtrent de taak en de werkwijze van �ijn 
dienst. 

Immers de aan de B.V.D. opgedragen taak be_pa.al t 
zich tot het binnenland en omvat in de eerste plaats 
het inwinnen van gegevens omtrent personen, die blijk 
geven van een extremisGische activiteit. 

Jeliswaar omvat deze taak mede het inwinnen van 
gegevens omtrent extremistische stromingen, uiteraard 
ook beperkt tot he� binnenland, maar deze gegevens 
plegen in hoofdzaak uit andere bronnen te worden geput 
dan de persberichtE:n en publicaties aan de hand waar
van de bijgaande nota kennelijk is sall.enges eld. 

l.Ia.ar bovendien woràen vele gegevens verl{reg n op 
een wijze, welke de verplichting m�ebrengt om te 
zorgen voor de geheimhouding van de gebezigde bron 
en voor de veiligheid van de personen, die bij het 
·verkrijgen van de inlichtingen werkzaam zijn geweest,
welke verplichting �ij bij artikel 5 van het K.B. van
8 Augustus 1949 uitdrukkelijk is opgelegd. En deze
verplichting brengt weer mede, dat er vele berichten
zijn welke zich alleen lenen om doorgegeven te worden
op de bij inlichtingendiensten gebruikelijke wijze en
aan de organen welke als zodanig officieel zijn erkend
of tot de bevriende buitenlandse zusterinstellin3en
kunnen worden gerekend.

In deze zin werden �ijnerzijds dan ook in mijn
schrijven van 19 October jl. No. 94767 over de bewa
king van de bauxietbedrijven in Surin��e suggesties
gedaan voor het onderhouden van verbindingen Mals de
aldaar en in de Nederlandse An Gàllen we�·kzaa:i.e inlich
tingendiensten.

Aan Zijne Excellentie 
de Heer Minister van Binnenlandse Zaken 
te 
• s-GRA V .c.NHAGE.

Het 

: GEHEIM 
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Vervolg op schr. 98132 aan de Minister van Binnenlandse Zaken 
dd. 24 30 Nov mber 1950 Zeer Geheim.

DEZE F..U2!.:Ct:RH-!G GELDT 

ä Ll :a"k y.-· ,.-.,� ... ,-::::r� G�P.D.UIK j 

Het K.B. vsn 8 Augustus 1949<F- .t;�è
1

•
0m�i�1n 

de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uitputtend 
heeft geregeld, verzet zich mijns inziens tegen de 
erkenning van een aan het Ministerie voor Uniezak:en 
en Overzeese Rijksdelen verbonden di�nst, welke zich 
me een soortgelijke taak belast zou kunnen beschoa
we.n. 

Op vorenstaande gronden meen ik, ook voorzover 
mijn dienst daartoe in de gelegenheid zou zijn, geen 
toezefü;ing te kunnen doen om bij dragen voor de samen
s tellin-g van ·nota's van de o.nderwerpelijke soort te 
leveren. 

Ter voorkoming van misverstand zij hieraan toe
gevoegd, dat uiteraard Uw ambtgenoot de mijn dienst 
bereï!(te ge evens zullen worden aangeboden, waarvan 
de kennisne.lling door hen van belat1� wordt geoordeeld. 

Ik meen echter bezwaar te moeten maken tegen 
een gebruik van dezerzijds verstrekte inlichtingen 
me een letterlijke aanhaling van de ter zake gevoerde 
correspondentie als op bladzijde 4 van bijgaande nota 
is geschied, temeer omdat mij de o�veng van de distri
butie van dit rapport onbekend is • 

.Aangezi.an de onderwerpelijke aangelegenheid een 
beleidskwestie. raakt.heb ik gemeend het bovenstaande 
te moet�n rapporteren om Uwe Excellentie in de gelegen
heid te stellen de beantwoording van de bijgaande brief 
van Uw ambtgenoot voor Uniezaken en Overaèese Rijles
delen desgewenst over te nemen met het oog waarop 
een concept-brief voor eventueel gebruik hierbij gaaf. 

De bijgaande nota zal ik ha gebruik gaarne te
rug ontvangen. 

Het Hoofd van de Dienst 

Mr. L. Einthoven. 
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Dt heb de · er Uier oell.entie 
dat he Ho)�d van de .n. U 8.9n he aerîch eeer 
geh im scbrijVl::!11 va11 a November jl. L t er F 98 in 
mijn hand n heeft ges ld, zulks, aan ezi de daar
ii'l bedoelde aan :,Cl ,..!nh id een ooleidskweotie ra,:, et, 
in verband wa�r�ed� le beantwoording da rv�n door 
mij werû overn;<'mom .n. 

D: ·::loht he'C uie t 011nogel1jk, dat enie :niover-
s and o tr n le taak end . rkv.ijz van do .V.D. 
U oi- U. aan. haald schrijven asnleiding h eft g -
t;ev n me he�. oog vr op h t; navolg nd :nog .ord n 
op e:ne kt. 

�:n.i rs de aan de ll. v. D. op ,edra,:gen ta-9.k be.
paalt zich ot h ':; binnenland en OllV'a t in era t;
plaats het inwinnen v g: v us o�tr nt personen, 
die blijk geven van een ç:X &rorr.1stisc11t; activi ei t. 

"elisvisar o:nvaa dez aak m de be inwinnen van 
gegev·ne o�tr�nt ex·rem..i tische s romiag�n, uit r-

d ook b · perkt o he · binnenland, .ua r dez.:c ge
. ov ns plegen in hoofdzaak ui andore bronnen 
word n .... put dan de ":>er .... b rich en en ublica.'·ies 
aan d'"' ha.n waarvan de bij as.ode nota k nnelijk is 
namen.., s 1 ..... 

"-ar bov dien w rde 1 v�le ge v na ver :regen 
n gij z , l k"' d verpl ich ti g nc t n t om 

t zor:1on voor de geheimhouding van d gebe�i de 
bi"'O " en voor de v ili. 'l id vrui de _ ersonen� die bij 
he verkrijgen van de in11ch ·1.r.g(1n weI'kzaa:n zijn e
w.ees ... , \'1 Uce �erp11ch "ing de BVD bij ar ik l. 5 van 
h t van 8 Augus·us 1949 uitdrukk 111jk ia opge-
legd. &l de�e verpl.ichting bren-t we.or mede, da"-

er ·vel berioh ·en zijn h lke zich all l nen on 
door0egev n t worden op c1 bij inlicht ng ndiensti··n 
g bruik lij ce , ijz.e n aru dl;} organen w · lk �a zo
dsni� offioi el ,ijn erkend of to de bevrienQ b�i
t nlands� zusterillstollin en kunnen or· e ger1;;1· nd. 

In deee zin werden door tl V.D. dun ook in 
diens sch.:·ijvsn van 19 Oo �ober j.l. -o. 4757 ov-1.� 
do bewakin0 van d bauxi · ed:cijvt.n 1n Surinq:ne ,mg
�voti s gecla· n voor h .; o:1d rhouden van v rbindL1,.; n 
WM d aldaar orJ in d N d rla.nds · Antill n r; rk
za:z. inlieh ingendic e1.1 n. 

t
-

Uni �aken 
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Het K.B. van 8 Augustus 1949, dat de mater e van 
de inlichtingen- en veilighe1dsdi nsten uitput·tend 
heeft geregeld, verzet zich naar het inzicht van 
Hoo.i'd B.V.D. tegen de erkenning van een aan het Mini-

,1 sterie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen verbonden�'f
dienst, welke zich met een soortgelijke taak belast zou 
kunnen beschouwen. 

Ter voorkoming van misveratand zij hieraan toege-
voegd, dat U uiteraard de gegevens zullen worden aangeboden, 
welke de B.V.D. bereiken en waarvan de kennisneming door het 
Hoofd van deze dienst voor U van belang wordt geoordeeld. 

Er besta echter stellig bez,)aar tegen e1.;n gebruik van 
door de B.V.D. verstrekte inlichtingen met een letterlijke 
aanhaling van de ter zake gevoe!tde correspondentie als 
op blad�ijde 4 van de nota, welke gevoegd was bij Uw 
eerdergenoemd oohrijven, is geschied, temeer omdat de 
omvang van de distributie van dit rapport aan het Hoofd 
van de B.V.D. onbekend is. 

Op vorenstaande gronden heb ik mij kunnen verenigen 
met he standpunt van het Hoofd van de B.V.D., dat ook 
voorzover zijn dienst da<=.i..rtoe in de gelegenheid zou zijn 
geen toezegging kan worden geda3n om bijdragen voor de 
sam nstelling van nota�s van onderwerpelijk soort te 
leveren. 

Gaarne zal ik van Uwe Excellentie vernemen tot welke 
opmerkingen de ke.r,..nisneming van mijn schrijven t1 aanlei
ding moeht hebben gegeven. 

De Minister van Binnenlandse 
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KABINET VAN D E  
MINISTER-PRESIDENT 

Antwoord lt rirbtm aan: 

de Regeringscommissaris in Algemene Dienst, 

Plein xh;, No. 4, Den Hang 

's-Gravenhage: 

U 29310 a - CF - A 1/HS 1. 

Ref: Uw brief d.d. 28 November 1950. 
Betr.: Communisme op het Westelijk Halfrond. 

� i._1 1... 

DEZE RU:::�iCi:P.!NG GELDT 

ALLCEN VOO� !NTr:RN GEBRUiK
� ... �.:rt'"�:.r-.�= . ..;::..���..!""' 

Zeer Geachte Heer van Maanen, 

Ter bevestiging van m1Jn telefonische 
mededeling aan Uw secretaresse op 29 November j.l., 
bericht ik U dat ik mij geheel kan verenigen met het 
gestelde in de eerste alinea van bladzijde 2 van het 
schrijven aan de Minister van Binnenlandse Zaken. 
Ik vraag mij slechts af in hoeverre er in dit geval 
sprake is van een aan het Ministerie van Uniezaken 
en Overzeese Rijksdelen verbonden "dienst". 

Met de meeste hoogachting, 

��--
Mr. J.M. Kielstra • 

• 

Aan de Weledelgestrenge Heer Mr. A. 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
Javastraat 68, 
's-G ra v e n  h a  ge. 
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MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE �U�}DELSN 

Afdoll,g N.G. 'S-GRA�NHAGE, a;;;;vf"�l9+- 50 

/il/ 1-
_ �:!!i-11' q;s.io. Letter T 101 Geheim �an het tfrAta11an de

Onderwerp: Binne� "réll!�?reiä.sdiens 

Beschouwingen omtrent de Mr. L. Einthoven, 
'
J..!

estie Nieuw-Guinea 8 
• 

Javastraat 6 , 

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

Bij Uw schrijven van 8 November jl. No.96320 Geheim werd mij 
ter kennisneming aangeboden een overzicht omtrent de aan de 
orde zijnde,kwestie Nieuw-Guinea, waarbij U aantekende U er 
wel van bewust te zijn, dat de in dat stuk voorkomende be
schouwingen, welke ongevraagd zijn verstrekt, niet geheel 
binnen het terrein van bemoeienis van Uw dienst vallen. 

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge mede te delen dat ik het 
op prijs zou hebben gesteld als dit stuk van zo troebele in
houd niet verzonden was zonder vooroverleg met mijn Departe
ment. 

_DE MINISTER VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN, 

• 

@ 36820 - '48 
1 
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{ l. IIJISTEllIE V 
BINNEN"i.ANDSE ZAKEN 

's-Gr ve , 29 ove er 1950 
J vastraat 6a.

o.: IA 911s1 
Bijl.: l.-

AAN: 

GEHEIM - PERSOONLIJ� 

Naar aanleiding van het aan j gericht chl'ijv n 
van de Minister voor Uniezaken en Overze e Rijksdelen van 
17 November jl. letter T 101, Geheim, waarvan Uwe Excellentie 
een afschrift ter ke:nnisneminz werd toegezonden moge ik ver
zoeken mij wel te laten weten wat mij ter zake te doen e�aat • 

Ik meen te tno_;en aanr.e1nen, dat Uwe �cellentie zich 
zal kunnen verenigen met mijn zienswijze, dat het uiteraard 
niét op ijn weg kan liggen om voorafgaand overleg te plegen 
met het Departe ent van Uw genoemde .Ambtgenoot omtrent de 
doorzending ter infomatie v i.ll gegevens, welke mijn dienat 

.h&bben bereikt en aarvan dok nnisneming dezerzijds ook voor 
andere autoriteiten van bel� wordt geoordeeld. Bovendien 
zou met een dergelijk werkwijze de dezerzijdse bericht ving, 
waarbij alleen. het desbetreffend on.de rp bepal nd is wor 
de vaststelling van de distrilr<..itie e11 het oord.e.el over de  
inhoud aan de  betrokken autoriteiten blijft voorbehouden, 
vrij 1 onuitvoerbaar worden. 

Of de onderwerpeli�ke &Bllgelegenheid aanleiding geeft 
om ou�rent het door Uw .Am tgenoot voor Uniez en n Overz eee 
Rijksdelen ingenomen standpunt in nader overleg te treden 
is naar mijn mening eett beleidekwestie� welke ni t te mijner 
beoordeling staat. el go ik U. bijzondere aandacht verzoe
ken Vóor ê door trw Am'bteenoot aan de inhoud van het hem toe
gezonden rapport, het elk bij hst door hem 8fm88.baalde schrij
ven ook aan Uwa Excellentie werd aangeboden, gegeven qualifi
cati , waaromtrent ik mij afvraag over welke gegevens bij 
genoemd departement wordt beschikt om dit at ale v&n troebel 
inhoud te l...mnen beschouwen.. 

Zolang mij niet van een gewijzigd standpunt V'8ll U• 
Ambtgenoot is gebl ken meen ik oodzaakt te zijn o berich-
ten als die, welke tot zijn onderwerpelijk scbrijv aanlei
ding hebben gegev , uitsluitend aan U to doen t komen ter 
eventuöle· nader beslissi of deze berichten in rking 
komen om aan de l"in.ister-Presid nt en Uw ûnbtgenoot voor Unie
zaken en Overzeese Rijksd len en eventueel ook aan Uw Ambt 
noot van itenlan Zeken te worden doorgezonden. 

aet lloo�d van de Dienst, 
voor deze: 

Zijne ;;;xcellentie 
de Heer .:inister ven Binnenlandse Zaken, 
te 
•s- 0 RA v EN r A G E •

• A. van aan.en
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MINIST�RTh V, r •s-Gravenhage, 28

Javas ti?aat 68
1950 

BINN.BNL 'iliDSE ZAKc,N 

Nof16679 
Betreft: Communisme op het 
Westelijk Halfrond. 

Bijlage: 1. 

GEHEIM 

Zeer Geachte Heer de ?lural t, 

Op de laatste bijeenkomst van Hoofden
van Inlichtingendi�nsten op 21 November jl. is 
ook de nota over het com:nunis:ne op heli 1'/estelijk
Halfrond, in het bijzonder Zuid- en dden-Amerika 
van het Jfinis terie voor Uniezaken en Overzeese
Rijksdelen (zeer geheim schrijv(;;n van de Unister
van 8 November jl. Letter F 98) ter sprake ge
komen. 

Wij hebben het voornemen hierover bij
gaand antwoord aan de �inister van Binnenlandse 
Zaken te laten uitgaan. 

In verband met het gest lde in de 
eerste alinea op bladzijde 2 zou Mr. Einthoven
het op prijs stellen alvorens deze brief te ver
zenden van U te vernemen of dit beantwoordt aan 
U\ standpunt te dezer zake, teneinde zo mogelijk 
een zelfde gedragslijn te volgen. 

Zoudt U mij even telefonisch willen 
laten weten of en op welke wijze nader ov�rleg 
door U wordt gewenst. 

Met de meeste hoogachting, 

• 

Aari de Hoogwelgeboren Heer 
Jhr. A.Th. de Muralt 
Regeringscommissaris in !gemene Dienst 
te 
's-GIL\ V.uNHAGE. 

A. van Maanen •

GEI- EtM 

DEZ� r.uaRiC'.=i':r 'G GELDï 

. ALL�EN VOO'? li •-:TRN GEBRUIK 

. arc:r--re,s:,arz,·:r ,. : .. •. . wr--



MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN. "' 
' �mr Kabinet. 'S-GRAVENHAGE, 6 November 19j0 • 
...,r,

�-· 6,v;' W./i /-, / 3 , ;." u."'· 
Ne Letter F 98 � ··"J &f. /-;,J- 't � o� ... 

z '1. ,,, � 
t, tl; ' 10 NOV. 050 

Onderwerp: Communisme op � 
het Westelijk Halfrond. 7.1' b A(D( 'tblj -· : :

het Hoofd v :ii d"e �nnen�dse 
Veiligheidsdienst, 

Ik heb de eer U hiernevens e en exemplaar te doen 
toekomen van een te mijnen Departemente uit een 
aantal r apporten en andere gegevens aam:engestelde 
nota over het communisme op het Westelijk Halfrond, 
in het bijzonder Zuid- en Midden-Amerika. 

Mocht U terzake over.meer inlichtingen beschikken, 
in het bijzonder zodanige welke van belang kunnen 
�ijn voor Suriname en de Nederlandse Antillen, dan
houd ik mij gaarne voor mededeling daarvan aanbe-

-olen.

DE MINISTER VOOR UNIEZAKEN 
�EN OV ERZEESE RIJKSDELEN, 
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Fl. 
MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN. 

Kabinet. 
1 

Communisme op het Westelijk Hálfrond. 

GS 7626 

Algemeen. 

Ook op het Westelijk Halfrond is het communisme actief. 
AlgE,meen heerst bij vele Noord- en Zuid-Amerikaanse sta
tèn een angst-psychose voor communistische dreiging, in
filtratie en spionnage, welke in haar consequenties veelal 
heeft geleid tot anti-communistische maatregelen als o.m. 
het buiten de wet stellen van communistische partijen.On
danks deze maatregelen blijft het communisme- voor zover 
kan worden nagegaan - actief, zij het ook veelal geheel 

.ondergronds zich vaak bedienende van mantelorganisaties, 
welke dikwijls moeilijk als communistisch herkenbaar zijn • 
Als voorbeeld voor deze activiteit ondanks een verboden 
zijn der partij, moge worden gewezen op de relletjes bij 
de jongste verkiezingen in Brazilië, waarbij communisten 
werden gearresteerd. 

In Amerika zijn communistische stromingen actief bezig. 
Hoewel thans in de USA alle communistische activiteit 
met behulp van de nieuwe wet grondig kan worden verstoord
daargelaten nog dat deze wet tot een zinloze anti-commu
nistische heksenjacht kan leiden, die voor de communisten 
weer een wapen zou kunnen worden - zal zonder twijfel voors
hands aan de spionnageactiviteit der Russen weinig afbreuk 
worden gedaan, omdat de spionnen uiteraard onbekend zijn. 
In Canada wordt via de bekende internationale vredesbewe
gingen propaganda gemaakt voor de Russische vredesgedach
te. Hierbij wordt - naar uit een artikel in de communisti
sche • 1.New Times 11 no. 25 duidelijk blijkt gebruik gemaakt 
van de in Canada bestaande Slavische organisaties, welke 
GGn zeer groot deel van de Slavische emigran.tGn omvat • 
Hoewel formeel deze organisaties zich slechts voor het 
Russische vredeswagentje laten spannen, kan worden aan
genomen, dat zij veelal ook voor }:let communistische wagen
tje lopGn. Een indice in. die richting geeft ook een aan
haling van 11El Caribe: 1 (Sto Domipgo) dd. 9-.2-50 (aange
haald in het Pol.MaandovGrzicht Ned. Ant •. 7 Febr. 50), 
waarin wordt gesproken over de sterke positie, die de Sla
vische organisaties in Latijns Amerika in het strijdfront 
der communisten innemt;;n. Een groot percentage der in 
Zuid-Amerika levende Slaven is in deze verenigingen - die 
onder sterke communistische invloed stnan - georganiseerd. 

De voornaamste activiteit der communisten richt zich op 
Zuid- en Midden-Amerika,. waarbij Mexico en Guatemala een 
vooraanstaande plaats innemen. Hoewel uit de rapporten niet 
precies valt op te maken, hoe groot de communistische 
invloed op en in deze genoemde Staten is, staat toch wel 

fvast, daLlr het communisme in Mexico en Gua:IBmala veront
Jrustende afmetingen heeft aangenomen, en dat zij centra 
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zijn van waaruit de communistische activiteit over Noord-, 
Zuid - en Midden-Amerika uitzwermt. De Nederlandse gezant 
in Guatemala wijst er in verschillende brieven op, dat -
hoewel president Arevalo ontkent dat communistisch gevaar 
dreigt - er toch wel eer. Ze8r reeel communistisch gevaar 
bestaat in dit land. Een enkel feit moge illustreren hoezeer 
het communisme reeds een op zich zelf staande macht blijkt 
te zijn. In Juni 1850 werd een nieuw communistisch dagblad 
;'Octubre n opgericht, dat enkele maanden later werd verboden . 
wegens uitlatingen, welke in strijd waren met de Grondwet, 
Ondanks dit verbod komt het blad nog rustig uit� Dit blad 
staat onder hoofdredacteurschap van dezelfde man, die hoofd
redacteur is van het officiele dagblad 11 Diario de Centra 
America il, dat als bijvoegsel het staatsblad heeft! Het Do
minicaanse blad nil Caribe il schrijft (vide POl Maandoverzicht 
Ned.Antillen 7 Febr. 1950), dat Guatemala de basis is van 
waaruit de communistische fondsen worden verdeeld over de 
communistische strijdkrachten in Amerika. Een gelijke opi
nie is te vind.en in de "Intelligei1ce Digest" (aangehaald 
i_n de POl Maande. Ned.Ant. 11 Juni '50)

7 dat bovendien 
·opmerkt, dat Guatemala door Rusland wordt beschouwd als
een sleutelpositie in Amerika, gezien ha2.r strategische
ligging t.o.v. het Panamakanaal,

! In zijn schrijven van 27 September 1950 schrijft de. Ncft.._
Zaakgelastigde in Guatemala, dat - blijkbaar onder Ameri
kaanse invloed en misschien ook door die van de fel anti
·cüfrum.xnistis-c-he Cubaanse pres:i,_dent, die een bezoek bracht
aan·het land - het conservatisme weer meer kracht begint
te krijgen en de regering een meer rechtse richting uit
gaat. Xoch blijft zulks dubieus, wanneer men constateert
dat het - zoals boven gemeld -verboden communistische blad
"0ctobre; 1 blijft verschijnen en dat de communisten overal
nog sleutelposities bezitten. Ook de oprichting van een
school voor marxistische leiders wijst niet bepaald op een
sterke vermindering van de communistische invloed in het
land�

· .ff In zijn brief van 29 Juni 1950 schrijft onze Zaakgelastig
. f de :in Guatemala, dat het doel van de communistische infil-

· tratie niet zo zeer is het stiê'hten van een Midden-Ameri
kaanse Sovjet Republiek, doch zich beperkt tot de volgen-
de punteng
1. het neutraliseren van Latijns-Amerika in geval van een

derde wereldoorlog.
2. het re.a:uceren van winsten, voortvloeiende uit Amerikaan

se investeringen, teneinde bij te dragen tot het ont
staan van een grote depressie in de USA.

3. het scheppep yan wanorde en onzekerheid.
4. het scheppen van omstandigheden, welke de USA noodzaken

belangrijke defensiegroepen in dit gebied te concentre
ren.

In hun algemeenheid mag men aannemen, dat deze verander
-stellingen-
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stellingen juist zijn, Het communisme zal t och altijd meer 
gebaat zijn met &e ondermijning van de positie van haar 
grootste en potentieel sterkste tegenstander� zonder dat 
deze precies de kracht kent van het communisme in eigen 
gebied, Een volledige sowjet-staat op het Westelijk half
rond is lang zo'n groot gevaar nie t, als sterk ondermijnde 
nabuurlanden van de USA, zonder dat de ondermijnende machten 
direct kunnen worden aangegrepen, Teminder waar een sowjet 
staat direct kan worden geisoleerd, 

Voorts infiltreren d.e communisten 9 waar mogelijk 9 in ambte
lijke en lege organen en trachten - conform hun ook elders 
toegepaste tactische - sleutelposities in handen te krijgen. 
Het ve�Nekken van een chaos is zonder twijfel - naast 
spionnage - een der belangrijkste onderdelen van de commu
nistische tactiek in Latijns-Amerika, Hoe minder de USA 
aan kunnen op haar buurlanden 9 hoe gemakkelijker Rusland 
het bij een eventuele aanvalsoorlog kan hebben, 

Hoewel vrijwel alle Amerikaanse staten de politiek der USA 
in de Koreaanse kwestie steunen 9 valt nog te bezien in hoe
verre zij bij een eventuee:l rechtstreeks conflict tUB-S-E.H:. de 
USA en de USSR daadwerkelijke steun voor de Verenigde Sta
ten zullen blijken te zijn. 

De staten rondom de Verenigde Staten»pelen zonder twijfel 
in d.e strat_egte v�P: __ d� CTSSR een belangrijke rol. Zelfs al 
zou een oorlog voorshands riïct in' de opzêt van het Kremlin 
liggen 9 dan toch zal altij1 zijn streven gericht blijven op 
een dusdanige uitbreiding van zijn invloedssfeer 9 dat het 
machtsgebied van zijn grootst� tegenstander ernstig wordt 
ondermijnd. De strategisc:�e positie v2.n de landen speelt 
derhalve een belangrijke rol

9 
daarnevens de bijdrage, wel

ke een land in een eventuele oorlog aan de tegenstander zou 
kunnen leveren. Zuid-

9 
maar in het bijzonder Midden-Amerika, 

neemt in dat opzicht een belangrijke plaats in 9 zowel stra
tegisch als politiek. Het bovenstaande moge zulks duidelijk 
hebben onderlijnd. Bovendien mag toch wel worden vcrondor
st3ld

9 dat zo goed als Amerika invloed wil uitoefenen op 
de gebieden rondom Rusland en binnen de Russische invloeds
en/of machtssfeer

9 
Rusland evenzeer 3olijke doelstellingen 

zal hebben m.b.t. de gebieden rondom Amerika en indien mo
gelijk, zal streven naar oen omsingeling der USA door sterk 
communistisch geinfiltrecrde of onder communistische in-
vloed staande landen. Bovendien ligt het in de aard van het 
communisme geen gelegenheid tot het maken van winst, het 
veroorzaken van chaos en het ondermijnen van gezag onge
bruikt te laten. En hiervoor ligt en in Midden- en in Zuid
Amerika een gunstig arbeidsveld. 

Zowel de sociale als politieke toestanden in vele staten in 
Latijns-Amerika zijn van dien aard 9 dat gemakkelijk commu
nistische infiltratie plaats kan vinden en communisten zich 
via eigen en mantel-organisaties een invloedrijke plaats 

-kunnen-
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kunnen verzekeren. Het feit alleen reeds 7 dat een Caraibisch, 
Legioen - een ·coIDillunistische strijdorganisatie - bcsta�t, 

· is in dit opzicht reeds tekenend. Een conflict als tussen
· · Hai ti en Dominica en vooral .dat tussen -Cuba en de Domini

ka�nse Republiek spreekt ook boekdelen.

In dit licht bezien 7 moge dan ook benadrukt worden 7 da.t·a1
ligt het Westelijk Halfrond ver van Rusland en al schijnt
het een veilig toevluchtsoord 7 ver van een mogelijk con
flictsgebied 7 Amerika toch zeker geen gebied is 7 dat buiten
beschouwing mag worden gelaten bij een beschouwing van de
situatie in de machtsstrijd tussen democratie en ;'volksdemo
cratie ;i. 

De. overzeese rijksdelen 'van Nederland liggen in dit gebied 7 

· waarbij bijzonderlijk de Antillen een plaats innemen. Hoewel

1. 

practi.sch weinig blijkt van een bestaand coIDillunisme in beide
• gebiedsdelen 7 mag toch wel worden aangenomen dat zeker de

Antillen niet onbelangrijk zijn in strategisch opzicht. Als
belangrijke doorvoerhaven 7 als belangrijk oliecentrum toqh
hebben de eilanden grote waarde. Via zeeliedenorganisaties,
met de grote toevloed en doorvoer van vreemdelingen van alle
nationaliteiten kan toch zeer gemakkelijk door communisten
g·einfil treerd worden. Uit hèt f.eit 7 dat de voorzi ttcr der
Democratische -Partij (Antillen) ël.c :;Pra.gq.e Newslett(:.r:: ·

. _rechtstreeks uit jsjec}).Q-.Slowakijc ontving 7 wijst in ieder 1\- geval op_.bel?,ng.?te+ling. vogr __ dJ. t· gebiedsd_e��. (.Brief Proc. 
Gen. aan ?NIJ dçl. 11-2-50 7 aa.ngeboden bij schrijven Hoofd 
BVD dd. 6-10--50 Exh. 10-1.0-' 50 :.... F 66). Of zulks werkelijk 

, · geschiedt 7 valt voorshands uit te stukken niet op te maken. 
. . . . 
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JY.ITDDEN -· en ZU ID�ATv'.IERIK...!\.. 
Al�mee�. 

In het .Amerikaanse tijdschrift "Destiny n van Februari 1950 
e;eeft Kenneth de Courcy (de man van de nintelli3ence 
Digest") in een artikel een overzicht van de comEmnistische 
invloed in. Midden--Amerika, waarbij hij o.m. de aandacht ves, · 
tigt op de rûl van de Slaven en van de Russen in het bijzon-

der in Mexico en de andere staten van Midden.·-Amorika. Een 
artikel - vermoedelijk van dezelfde hand en vrijmü idem� 
tick aan het vorengenoemde - over het zelfde onclerwerp ver
schee;.1 op 9 Februari 1950 in het Dominikaanse da;::;blad 11:Cl 
Caribo 11

• In het kort vvordt in beide artikelen geschetst, dat 
in Zuid-Amerika ongeveer 1. 250. 000 Slaven zitten, Yiellrn voor 
het grootste gedeelte 5eorganiseerd zijn, in het bijzonder 
de Russen (vide hiertoe hetgeen over Canada wordt ceze0d). 
In Mexico werd in een der eerste oorloesjaren een vercade,, 
ring van de communistische partij en in Latijns· )\.merika e;e-
houden om richtlijnen van Noskou te ontvane;en ter voorberei-

ding van de versterkins· van de Russische invloed en de RUS··· 
sische strategische positie (Naar uit andere berichten kan 
worden afgeleid vindt in deze conferentie de op1�ichtinc van 
het Caraibiscl1e Legioen haar oorsprong). Een internationale 
communistische 1Jrigade (hiermede rrordt mocelijk het eerder
cenoemde Caraibische Lecioen bedoeld) telde, in 1945 reeds 
1921 officieren en 11.000 manschappen. Deze strijdkrachten 
·- die noc steeds bestaan ... zijn verPpreid over Mexico,
C'osta Rica, Cu])s:J., }Iaj_ti_ en Guatemala ( volc;ens verschillende

· · · · - journalisten zou het uèntrum van he·t · Car. Legioen· in
Guatemala zitten). Deze brigade speelde o.m. ee;.1 belancrijke 
rol in het conflict tussen Cuba en de Dominikaanse Re�ubliek 
in 194 7, dat door krachtdadig inc;rijpen der Cubaanse auto ... 
riteiten werd verhinderd (De orc;anisatie van .Amerikaanse 
Staten heeft dit conflict mede in !)ehandeling cenómen en 
beeft in een resolutie de l)etroli:kenen o.m. verzocht maat
recelen te treffen om oorlogsmateriaal te controleren dat 
in handen is of is 6eweest van revolutionnaire elementen 
alsmede om het onwettige vervoer en in de handel bren5on 
van wapenen te voorkomen en te ve:d'lindoren dat dit rn.atori-· 

aal zou Yvorden benut voor doeleinden, die niot veroni.n·baar 
zijn met de interamerikaanse juridische vcrplicM:;in5onJ. 

In deze artikelen Yrnrd·t; in het bij zonder do aandacht goves" 
ticd op de rol, die de Russische Gezant in Mexico�City, Mr. 
Constantin Oumanski (in 1945 ovorloden)lrnoft cespoold. Dozo 
man, dio eon zeer hoge Russische ranc; bekleedde, schijnt 
voor zijn dood eon bolanc-rijk .verslac ioschrovon to hebben 
over de spionnae;e en sabotac-e i..'11. de Vèrenigde Staten. Hij 
schijnt de grote man achter de schermen te zijn �:;eweest, 
die in Midden-Aluerika zijn invloed heeft doen c;elden bij 
de bundelins ve.n de communistische krachten. IIij vestie;de 
in zijn rapport, aldus de aanc;ehaa.lde artilcelen, de aan-· 
dacht op het Panar11a--lrnnaal en de darrmen van Sankt Saint 
r,:brin. 
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In 1948 werd .Amerika verl)a13:ld door het feit, dé1t het parle·
ment van Panama eenstemmig een reeds in onderhandelingen 
tussen de Rec;erinG van Panama en die van de USA tot stand 
c;ekomen ontwerp-verdrag,·verwierp, dat aan Amerika de con
cessies en huur voor langen tijd verzekerde van de oorlogs= 

bases 9 die het Panamakanaal beveilizen, en welke essentieel 
zijn voor zijn vrijheid. Volgens de genoemde artikelen 
zou deze stenuning het Gevolg zijn van orders van het Kremlin. 
De· toenmalige minister van 3uitenlc.ndse Zaken vc.n P2.nam2,, 
dr. Ricardo Afa.ro, zou onder communistische invloed a2.n het 
hoofd van de oppositie te[:;en het door hemzelf 2.c.n,?;ec;ane ver,·· 
drac zijn gaan staan ••• De USA evacueerde de bases, waarDc. 
onmiddellijk een stroom vc.n Russische agenten het 12.nd 
binnenkvrarn. 3eide 2,rtikelen v1ijzen voorts op het spionn2.ge� 
net, dat vanuit; Mexico over de USA wordt gespreid. De foJJ.d·
sen hiervoor zouden uit Guatemal2, komen. De Russen zouden 
voorts in Guatemala een sterke kortegolfzender bezitten, 
die gebruike wordt voor direct contact met Moskou. Voorts 

' 

zou in Guo:t;em2..la Ben geheim voorraadstation voor duil(boten 
bestaan. '7aor schijnlijk ligt in dat; land bovendien een e;e··· 
lleime duikbootb2.sis ( vide Guatemala). Tenslotte vrijst de 
sclrrijver op de mogelijkheid v2.n het lcnceren van atoom
i)ommen vanuit deze �ebieden, wao.rvoor mogelijk reeds b2,ses 
bestaan .• 

• 

Het Venezuelaanse dagblad "Ultimas Noticias" dd. 4 April 
1950 (Pól.Maàndoverzicht Ned.Antillen 9 April 1950) hoeft 
·een UP�artikel vanuit Nevv�York :waarin over 300.000 cornmunis�
·ten in Zuid��'llnorika wordt .zesproken, waarvan de c;rootste
'3;roep· ·zich :Î:îl. 3-I'..2,.ziliö 'be.vindt, In Middep�Amerika zouden er
176. 000 z-ijrt,. waarv2.n, het- i3To0t ste •. aant.2.1:. op ·Cu'ba. ·

Volgens een uitlating van de Amerikaanse Ambasscdour in 
Chili, weergocevon door AP en opgenomen in het dagblad 
11 La "Csfara" (Venezuela) dd. 3 April ·1950 zou het communisme 

in i.Amerikagrore vooruitganc; maken, met uitzonderinc; van 
Chili en Uru6uay ( vide Chili) � . . 

Eet is uiteraard niet doenlijk deze verschillende ui tl2,tin-· 
.i'en en bm,veringen aan de waarheid to toot sen 

9 
doch vvel • 

blijkt hieruit �· hetgeen hierboven reeds naar voren go.-
bracht -� dat l1et communisme in de Zuid�.Amerikaanse landen 
in vele opzichten een belangrijke on zeker niet ongevc.o.rlijko 
invloed bezit en dat do Russen via verschillende orc;anisaties 

· 1).ard bezit,· zijn hun invloed en positie uit te breiden en to
bevestigen •

. Cuba
DeVóorzittor van do justitionole Senaatscommissie (USA)
IVIac Carthy, democraat van- Nevada, be schroef Cuba [Üs het
land dat het brandpunt is van do communistische activiteit
op het Westel�jk Halfrond. Volgens hem zouden zinb 60.000 tot
75.000 communisten op hot eiland bGvindon. Hot Dn.gblad
"Ultime,.s Noticias11 (Venezuela) dd. 4 April 1950 nc.cmt Cubo.

·-hot
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hot land in Niiddenr-Amorika met het groct.ste ao.n.tal commu
nisten,· Het cormnunistischo dagblc:.d : 1Hoy 11 word vorbodori on 
de drukkerij van het orc;aan in beslafü_;onomcm, v:vogons vor-· 
zet tegen het feit, dat do Cubaanse rogoring do Amoriko.2,n--
se houdin2; in hot Koreaanse conflic�µ steunt. Hot vveokblc.d 
"America Doportiva 11 vrnrd in 1Joslag genomen, nadat wo.s.co� 
bleken, d2.t de communisten na de inbosle..c;namo v2,n 11 H0;r n 

zich voor hun propa0anda van dit blad bodionden. Strenge 
maatregelen worden togen do communist on genomen on velen hun·. 

nor zijn gearresteerd, Do Prosidont laat eoon zolo5onlloid 
voorbijgaan om to wij zon op hot dre:lzoi1.do c;cvae.r v2.n con 
wereldconflict, schrijft do Nodorlandso Gozcnt op Cub2. in 
zijn brief van 29 Augustus 1950. Do mogolijld1oid bost2.at 
dat do communistische p2.rtij wordt vorbodon. 
Volc;ens "Ul tirn.as Noticic.s n v2.n. 13 Juli zou H2.vana oen 
centrum zij,.1. Vé:m Russische spion:.r1.ago. 
Eoewol uitero.ard moet vrnrc1on afgo�ao.n op slechts onkolo c;o-· 
cevons, mc.g toch wol worden opgemerkt, dat, hoewel Gu.bci.'s 
positie strategisch van croot bolc.nc zou kunnen zijn voor 
-a.e Russen, het 12.nd vm2..rschijnlijk niet hot bolai15rijlrnto
ccmtrum van hun activiteit is. Bovendien is do Rogorinc o..1-·
gemeen zeer fel snti-communistisch on wordt tolkerunclo
overtuigend c;otoond d2.t hot 13.nd 2.an A:rnorikac.nso zijde
st2"2.t •.

Anderzijds is inde:17tijd de positie v2..n Cub.-:::. :j..n het conflict
mot Dominikaan.so Republiek ( do kvvostio van do gov,c,:;_:,ondo
overval op de Dominiko.anso Republiek bero.CJnd 1 door kl"'c-.cht-
dadig ingrijpen der RegoriJ.1.5.vcrijdold) tek-cno-n.d voor do
vmardc- van, dit le,nd in; ho-� C2.+:.2.:lbif:lp)10 gpbio<;l.

pomi1;_ikrumyo P:.9.2].1 blio k.
v\röinig communistische acti vit ei t. Velo communisten worden
c;oarresteerd. Thans na de mislukte staat·sc;roop in 1949,
vrolko was goorganisoord door de communisten mot hu,lp vo.n
hot Garibaldi,-logioon. En,.�olo bogonadigdon vrnrdon uitc;owo--·
zon naar do omringende landen •

Guatemala.
'.i)êtï!ntöTligenco Digost n van Juni 1950 (Pol,.Mac:mdoverzicht
Noc1.Antillen dd. 11 Juni 1950) wijdt in con overzicht over
het communisme zoor veel armdacht 2.an .Guatomal2-, d2.t vol--·
c;ons het blad oon der sleutelposities v2.n Rusl2-nd op hot
VTestolijk Halfrond schijnt to zijn, Do bolan3-rijksto punten
uit dit artikel. zijn.g do 2.ardrijksl;:un.digo ligc;in.::, vc.n
Gu2-tomala is beL:mc;rijk i.v.m. hot Pai1.E:Jfü>-kc�nao.l. Pre sidont
.li.revalo is c;oon corfilil1,mis-cisch partijlid, doch hooft zoor
velo rolatios mot communist on over do goholo wo:�old. On.dor
zijn proside1üschap hooft e:;roto communistische infiltrc.tio
in do ro[;orinc· on rogoi�inc;skringon plaa.ts[;ovondon. Kolonel
Arbonz, OX·--ministcr van Oorlog, is candida2.t voor do
::;irosidontsverkiozinc;on" Hij is zoor links, zou zelfs door
Moskou ngoodc;ckcurd" zijn. Hij hooft do steun v2,n o..llo
communistische org2.nis2.tios. Zr is con afdeling c;ohoimo
poli tic opc;oric�1.t, ingcvoocd in do No.tionc.lo Garde, vmo..rin

uitgowokon Spaanse ropublikoinon con ci�oto invloed zouden 
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hobbon. Hot logor is 5oinfiltroord mot communisten. Formool 
is do Guatemalaanse communistische :p2,rtij buiten do \,rot ge
stold, maar practisch functionneert zij noc on hooft via do 
11 Partido do ac·cion rovoluoionnaira 11 on do 11 P2.rtido do 
Ronovacion Nasional 11 2.llo invloed, daar zij do rugcogrc.,'.',.t 

' zijn van hot Arove.listischo blok, dat tovons ho-c FrOnto 
Popular -· oon zoer links-socialistische. organisatie - omvat. 
Do bevolking is goohszins communistisch, waarom do cOinrnu.,, 
niston zich voolal niot to openlijk laton konnon. Rusland 
moot daarom zijn vverk uitvoeren d.m.v. linkse horvormors. 
Guatemala zou geschikt zijn om to dionon als Lot centrale 
punt van waaruit gooporoord kan worden, do basos vmé1r do 
fondsen voili& kunnen worden bewaard on wapens lmnnon wor� 
c1on opga slagen. Men werkt met oon volledig camouflago--appe.·
raat on --tactiek. Sovvj et-�instructios bereiken hot land vie, 
CTAL-agenten (Confodoratio van Arboidors van Latijns-A.mori
ka), o.m. vanuit do Sowj ot--ambassado in Mexico, in sommige 

> 

gevallen via do Tsjochischo Logatio. Er bestaat nog 
• sto'Ods oen (rude) Ropublikoinso Logatio, wo.lko hot middel-· 

punt is van allo rede Spaanse activitoiton, welke velo 
schijnen to zijn. Do fondsen komon van do Cominform. Hot 
Caraibischo Logioon � waarvan formool hot bestaan wordt 
ontkend - hooft in Guatemala twoo hoofdkwartioron. Voorts 
zijn or in hot land vier kortogolfzondors on con gohoimc 
onder·zeobootb2.sis aan de kust ton Noorden ve,n Tu.oto-... 
:Barrions. \Vapons zouden binnonlrnmon uit Tsjocho--Slownkijo 9 

o.m. vïa AmstorGJ..am ( !) •

Honduras. 
ïîo communistische partij is buiten do Yrot gestold, Vormoodo--

.lijk is - volgens do 11 Intelligonce Digcst 11 dd. Juni '50 -
de linkervleucol van de nieuwe Partido I5omocratico Rovo
luciandio Hondoruro zoor sterk communistisch goinfiltroord 
on goinstruoord. Het Car2,ibische Legioen schijnt ook in dit 
12.nd aanwe10ic; to zijn. Instructies voor do corrununistischo 
organisaties zouden uit Guatemala komen. 

:Brits Honduras. 
Dö-11-Intolligonco Digost 11 van Juni'50 (Pol.Mrnmdovorzicht 
Nod .Antillen .d, d. 111 Juni' 50) vormold t do mogoli�khoid 
van oém inval in dit land vanuit Guatomal2.. Strijl�krachton 
van hot Caraibisc.ho Legioen zouden d2,2,rtoc worden getraind. 
Do bevolking van Brits Honduras zou zich voor hot grootste 
deel achter clo �3ri tton scharen bij eon invnsio. Eon invo.l 
zou over land on door do lucht kunnen plaatsvinden, 2..ldus 
do Disost. 

Mexico, 
iï1;ï Caribo;r ( Sta Domingo) dd 9 Februari '50 noemt Mexico
oon dor contra v2,n do· comrnunistischo ci.ctivitoi t. Do confc� 
rcntio in Mexico van 1941 van do communistische po.rtijon 
duidt dit roods o.an 9 

hoovrnl vool van do contro.lo orgcniso.-· 
tios rn:i.::tr Gu2.temaln zijn vorplo.atst. Hot land is oen van do 
hoofdcentra van do intcrnc.,tion2.lo communistische brig2..do. 

·-Vo....-riui t-
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Vanuit het land vrordt hot communistische spionno..i::;o-,systoom 
over do USA uitgespreid, .zoloid door de TsjochoslowcG.kso 
missie in Mexico. :Con hooggeplc.2..tst cx�GPU··o..cont ( in Rus-· 
sischo dienst) zou voorts opororon onder dokm.o..ntol vcm con 
instituut voor navorsinc äor publioko opinio. 
Do II Intolligonco Digo st II v2..n Mo i 19 50 Yfi j st or op dr/c do 
volkspartij velo c0Ill.!t1unistischo leden tolt on mot do c m-
munistische partij B2JU0nworkt. Do moest voorC'.n.nstr'..::'.,1.do com-· 
munistischo loidors zouden op bevel van Moskou hun lid·
mo.2.tsol1.8.pskc.2..rton hob1Je;_1 verscheurd on zouden in 2,ndoro 
partij on zijn coinfil troord. Do communist on zouden, volgo:ns 
dit blo.tl, grote invloed hc1::ibon op do arboidorssynclicé'..ton 
d.m.v. gostéJ.dico infiltr2.tio.
IIot blad zegt voorts, dat do Sovj ot.-o.ctivi te ito;_1 bostz,.2.;.1.do
uit prop['..gando.. (politieke on economische), d.m.v. technische
diensten die onder do Tsjechische Lo&o..tio rossortoron on
zorcon voor fondsen, v2lso p2.pioron, etc. (dozo diensten
vorzorcen do communistische 2.ctiG in Middon•vAmorik2.) on do
directe c.ctio dor Sovjets; spionnc,.:;o, s2,bot2.co, otc.
Do spionno.go·-·c.ctivitoiton strekken zich uit over do USA,
do StillG Zuidzee oi1 Ii[oxico zGlf.
VoJ_c;ons do : 1 Intolligonco Di5ost; 1 vo..n Juni j .1. zoudo:;.1 do
communisten orders hob1Jon ontvangon zich in het bijzonder
·Goo to lec;.zon op do Vroclosbowoi3ing (hot.:.,ocn logisch is,
c;ozion do intornationéJ.lo nvrodo s n.,�C'..':.l!lpo..c;no dor comr.mniston).

· Eon groot congres zou worden goori::;c.nisoo1�c1 voor clo vrede;
t O(soli j kortijd zouden st2,kings2.ct io s on demons·cr2.t i:, s plci,::-,t s·,
vii1don. ZX···prosidont Cc.rdo:..1as zou loidor zijn VE',i.1 do
Moxico.miso communistische kr0,chton.

P2.n8.IIln •
Vide hotgoon hior1Jovon roods r,rord e:;ozocd over hot vordré� . .s
mot Amorilc over do oorlo[;sbasos bij hot P;:,,;.12JJ10..···l;:2.n2:--..l.
IIot K[1n2,2.l is .. ui tor0,2..rd - onderwerp v2..n c;roto bolr,nc;stol .. ,
ling voor do Russische spion,.'1.2.00, wolko blijkbc.:-�1� vrij
ont;ohÜ1dorc1 k2,n plac,tsvindon (El CQ.ribo dd. 9··2°50; Intol,-·
ligonco :Oigost Juni'50). Do communistische o..ctivitcit
schijnt toe to nomen.

Si:m Sê'-1 vador.
Do l..11:torn0,tion2.lc communistische b1�ig2.do Hord in 1948
c;o1Jruikt om Sc.n Sc,lvo..dor to torrorisoron ne'- do verkiezing
vo..n con consorvéètiovo president. Do c;ovolcon hiorv:-.n vrc.ron
do tot stc.ndkor,line:; vo..n con linkse coalitie 7 vrolkc tenslotte
2,2.n do m2.cht lcw2JIJ.. (:81 C.::\ribo 9 .. 2 ... 50). Do communistische
p0,rtij is buiten do wet c;ostold. S::;iD..2nso roclo ;-,,c;o:;.1to·11
Ymron goinfiltroord. Zij Hordoï1 wo,rT mogelijk bestreden.
Er zijn ondorc;rondso communistische collen lintollic;onco
Digost Juni '50).
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ZUID-AMERIKA 
ArgentTrîi

e

-
Een wetsontwerp is ingediend en einde September j.l. 
ook door de Senaat aanvaard ten doel hebbende repressie 
van spionnage en sabotage. Formeel is de wet tegen de 
c�Qmmunistische activiteit gericht, dçi_è1ï :îf.i'I.Gezant te 1.Buenos Aires vreest dat deze wet gebruik:t-zal worden
ter verdereb.nklotting van de oppositie (brief Ned.Gezant dd. 
13-9-50 exh 23-9-50-38). 
Volgens het Perenistische dagblad 11 Espoca 11 zouden in Ar
gentinie nog 30.000 communisten zijn. Over hun activi-
teiten is dezerzijds niets bekend. 

Bolivia 
De communistische partij is buiten de wet gesteld, als
mede alle paraTu.ll-partijen. Een der aanleidingen is ge
weest het feit, dat buitenlandse communisten met behulp 
dezer partijen chaos trachtten te verwekken. De regeri ng 
wil het communisme op alle mogelijke manieren bestrij-
den. Volgens "El Caribe" dd. 9-2-50 zouden de communisten 

• gebruik maken van een mantelorganisatie in de vorm van 
een door Duitsers ontworpen fascistisch systeem. 

Brazilie 
De communistische partij is buiten de wet gesteld. 
Volgens het Vene zoleaanse dagblad 11 Pltimas l'Joticias 
dd. 4-4-50 zou nu van Zuid-Amerika het grootste aantal com
munisten.in Brazilie zitten. Communistische relletjes
hebben nog al eens plaats gevonden� recentelijk ten tijde
van de laatste verkiezingen. T0 ,Recife wer.den i.v.m.
de ontdekking van een communistisch complot 60 personen
gearresteerd. Hieronder bevonden zich officieren van leger
en luchtmacht.

Chili 
Volgens een uitlating van de Amerikaanse ambassadeur te 
Chili zou dit land wellicht een uitzondering zijn in 
Zuid-Amerika, met zeer weinig communistische activiteit. 
(Esfara dd. 1-4-50). Toch blijkt er communisme te zijn • en nog wel op een belangrijke plaats; in het bestuur van 
de Federacion de Estudiantes Chilenos (Organisatie van 
Studenten aan de Rijksuniversiteit te Santiago) zijn bij 
de jongste bestuursverkiezingen 19 communistB=n gekozen 
tegen 20 andersdenkenden, waaronder socialisten. De voor-

-
�

-tter is een vol lrnocialist en de secretaris-generaal
een communist (Brief Ned.Gezant te Chili dd. 29-9-50 
exh 10-10-50-4). 

Nicaragua 
El Caribe dd 9-2-50 deelt mede, dat voorbereidingen wor

den getroffen onder communistische leiding voor een 
revolutionaire beweging in Nicaragua. Een sateliet-rege
ring heeft wapens verstrekt,welke via een neutrale haven 
in Europa worden verscheept. 

Peru 
Deze zomer deden zich in Peru ernstige ongeregeldheden 

- voor
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voor, geleid door een communist, een afgewezen candidaat 
voor de presidento-verkiezingen. Een stad, Areguipa werd bezet. 
De regeringstroepen dempten de opstand (Pol Maandover-
ziwit Ned.Antillen 11 Juni '50). 
Inp.ijn brief van 18 October j.l.(exb.30-10-50 no. 5) geeft 
de Ned. Gezant in Peru een overzicht van het communisme 
in Peru. De communistische p:i.rtij is verboden. Er bestaat 
een ondergrondse communistische partij van betekenis, waar
van de omvang onbekend iso Men neemt aan dat de commu
nisten Peru als uitwijkplaats beschouwen en derhalve weinig 
acties ondernemen.Zij zijn niet voldoende sterk en geprepa
reerd om zelfstandige acties te ondernemen. Bij de jongste 
verkiezin�en zijn oppositie candidatep (officieel niet 
communisi) in de senaat en het huis van afgevaardigden 
gekomen, die zich sterk communistisch uitlaten. Ook een 
wereldstad 11 1950" vertoont sterk communistische tenden-
zen • 

Venezuela 
"El Caribe" dd. 9-2-50 beschrijft hoe de internationalo com
munistische brigade werd gebruikt bij de ongeregeld
heden, die de man der linkervleugel Betancourt aan de 
macht bracht. 
Het orgaan van de communistische partij "Tribunal Popular" 
is voor onbepaalde tijd geschorst, omdat het ongecensureer
de artikelen plaatste. Arrestaties worden verricht, welke 
door het orgaan der (comm.) Revolutionaire Partij v/h 
Proletariaat heftig werden bestreden. De partij eisto 
vrijlating ·aer gearresteerden. 
De communistische partij is ontbàndcn bij decreet van 14-
5.50. Vermoedelijk blijven do communisten ondergronds 
doorwerken (Ultimas Noticias dd 10-5.50). 
Volgens n1a Preisa" (Caracas) dd 21-7-50 nfönön de commu
nisten dool aan de verkiezingen. Zij zouden onder valse 
naam pa�tijen organiseren, welke zij voor dit dool laton 
legaliseren. 
Eon bijeenkomst voor do vrede werd vorbod0n. Hiertegen 
werd heftig geprotesteerd door hot studentenblad "Principi<>" 
dat opwekte tot ondertekening van de oproep van Stock-
holm. 
Volgens de I IMiami Herald" (aangehaald in Ultimas Noticias 
dd. 13-7-50) zouden Caracas en Havana centra zijn van
Sowjet-e-_9pionnà.ge. Agenten met valse paspoorten (meerendeel 
afkomstig ûi t Italie) zouden hier binnenkomen. 

CANADA 
De communistische ;'New Times II nr. 35 heeft de reisnoti ties 
opgenomen �an·A. SeroN, die een bezoek bracht aan Toront6 
ter bijwoning van een vredesdemonstratie en een congres van 
de Slavischci �erenigingen meemaakte .. Hij beschrijft het 
vredescongres in Toronto,waarop de Dean of Canterbury sprak. 
In Canada wordt zeer geijverd voor het verzamelen van handte
keningen voor de Stockholmse oproep. Tal van vakverenigings_ 
organisaties doen hieraan mede. Een belangrijk medium 
vormen de vele Slaven in Canada, Russen, Polen, Ukrainers en 

- Tsjechoslowaken -
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Tsjochoslowaken 9 die eigen bladon uitgovon en in Slavischo 
vorenigingen zijn georganiseerd. In Canada zijn ruim 
1.000.000 Slavon op oe

r

i bovolking van 13.000.000. 
Velendozor spelen een belangrijke rol in de progressieve 
partijen in Canada. 
In 1948 is con overkoepelonde organisatie opgericht 
Hthc C:.madian Slav CommittOE\'. "Theso organisations aro an 
important factor in tho peaco movomont and in the Canadian 

p"icplo 's struggle for domonstractic rights 11 ! schrijft 
Sorow. Op het oersto nationale congres in Toronto in 1950 
van do CanadoeJ Slavon

9 
waren plaatson gerosorvoord 

voor vortogonwoordigers van de Slavische comm:ittees van do 
USSR, Bulgarije, Polen en Tsjochoslowakijo, (do Canadoso 
rogoring weigerde dozo afgovaardigdon visa to vèrstrok
kon). Do uitlatingen op dit congras kwamen noor op ver-

hec.rlijking van Rusland on vochten voor do (Stockholmse) 
vrodo 9 strijd togen do oorlogsophitsors, hot bowaron van de 
democratische vrijhodon 9 otc. Voorts voor do consolidatie 
van do oonhoid dor Slaven· ( ! ) en hun samenwerking mot allo 
democratische Canadezen. Vricndschappelijku relaties 
tusson Canada on do Slavische Landen worden van groot 
bolang genoemd. Do verdere opzat dor congrosson verschil
de in niets van dergelijke in Europa on elders op do 
wereld. 
Dit artikel werpt wol con licht op do mothodos 9 waarvan 
do Russon zich in·hun propaganda un ondermijning van do 
Vfüstorso la.ndon bodienen. De Slavische commi ttees doen 
denken aan de organisaties der "Ausland-doutschen". In 
hoeverre via daze orgu.nisatios -spioilllfl.go wordt bodro�ron 
en eventuele �dore actio s worden go·lo id, valt ui terJ.ard 
niet to booordolon. Dat zij zich echter uitsluitend mot 
vredesbewegingen zouden bezighouden

9 
komt niot waarschijn� 

ld.jk voor. 

Conclusie 
1. In gohoel Amerika is het communisme z_oor actief, zo
wol boven-als ondergronds.

.

.., 

• 

2. Vorwac_ht.ma.g worden dat deze activiteit stoods moer·
• zal. toonemen.

3. Do Noderló.ndso Ant; llon en Suriname vormen mot ert:e,\q_
andere gobiodsdolen (als Frans on Brits Guyana, do
ovorige Antillan) op hot oog een oase van rust.
4. Daze rust kun oen govolg zijn van hot fait dat or
indord�ad goon communisme is on goon govaLlr voor com
munismo bestaat. Dit op grond v�n do afwezigheid vo.n enig
rapport dienaangaande.
5. Doze rust kan slechts ogenschijnlijk zijnv.oor de
waarnemam h.t.L. doordat do berichtgeving �it dezo
gebiodsdolon niot adoauaQt is. In dit goval waro het
wonsolijk om oon ,_ 0-. ··; borichtgoving te verzoeken.

GEHEIM 
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NIEUW-GUINEA 
No.e, 72. 

Vooropgesteld dient te worden, dat Nieuw-Guinea aanzienlijk 
minder tot de fantasie van de doorsnee Nederlander, ook van de zgn. 
culturele of intellectuele Nederla.nder, spreekt dan de rest van 
Indonesië. 

.. 

Eén tvreede praesumptie moge zijn, dat eveneens krachtens de

normale schoolopleiding Nieuw-Guinea in het geheugen van de Neder
lander is blijven hangen als een bijzonder onontwikkeld gebied, 
waaraan we als volk weinig hebben te verliezen·; zulks in tegenstel
ling tot het vele. wat we op school leerden over de Oost Indische 
Compagnie en alle rijkdom, die sedertdien uit de rest van Indonesië 
voor Nederland werd gepuurd • 

Al met al, mede q.oor de gebrekkige voorlichting, .die de kran
te�. over Nieuw-Guinea geven, zal bij de meeste Nederlanders van 
Nieuw-Guinea een· minder gunstig beeld zîjn gevormd, dat door recen
te uitlatingen als die van VAN WAARDENBURG, over de grote sommen, 
die er in N.G. gestoken·moeten worden om het land �o t ontwikkeling 
tè brengen., nog is versterkt, terwijl uiteraard door de vele Neder
lander�, die in de r�st van Indonesië ooit een werkkring hadden, 
over deze rest een veel kleuriger en levendiger beeld onder de Ne-
de.rlandse bevolking is gebracht dan over Nieuw-Guinea. 

Door het bovengestelde zal dus de kwe�tie N.G. veel minder 
tot de fantasie van de bevolking kunnen spreken dan bij de kwestie 
Indonesië en de R.T.c. het geval was. Integendeel, nu wij bij de 
R.T.C. bijna geheel Indië hebben "lqsgelaten" zal reeds daardoor 
bij velen een onlust bestaan om zich "over dit ene stukkie" nu nog.� 

. druk te maken, wat de propagandisten van een Irian-bij-de-R.I. een 
een dankbare resonnantiebodem biedt. 

Daarbij komt, dat volgens berichtgever dezes bij de gehele 
bevolking een gevoel bestaat van bij de bewogen politieke strijd 
rondom de R.T.C. slecht voorgelicht geweest te zijn, welk gevoel 
gevoed is door het feit, dat vele oorspronkelijk'felle anti-R.T.C.
bladen na de overeenkomst een loyale houding heb ben aangenomen te
genover de nu onontkoombare verdragspartner, waardoor hun voorlich
ting van zeer eenzijdige hetze-artikelen om.zwaaide naar artikelen 
met een lichte 1.liJ'aardering voor wat in Indonesië nu wordt gepre.steerd 
door de eerst zo verguisde leiders. Het lezerspubliek moest zo wel 
de indruk krijgen eerst . opgehitst geweest te zijn. Temeer, daar het 
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zakenleven in toenemende mate personeel voor Indonèsië vraagt, wat 
dus de indruk versterkt van "het was er dus eigenlijk zo gek niet". 

Een belangrijke factor, die deze opinie helpt_ vormen, is het 
feit, dat onze, in wezen weinig oorlogszuchtige,bevolking door de 
repatriëring van ons leger uit Indonesië op ruime schaal 1n contact 
is gekomen met de (;meestal wat dik aangezette) verhalen over de po
litionele acties. Elke teruggekomen soldaat, die in begrijpelijke. 
vreugde óver het weer t.huis zijn geneigd is de verhalen over Indo
nesië extra zwart te kleuren, voedt in zijn naaste omgeving gemid
deld waarschijnlijk bij drie mensen de gedachte: dat nooit weer, 
want ze hebben zich alleen.maar voor het karretje van een paar po
litici (of' voor het karretje van de kapitalisten) laten spannen. 
Een straffe houding van ons_Kabinet inzake Nieuw-Guinea zou bij 
deze honderdduizenden automatisch de angst doen ontstaan1 straks 
moet Pietje weer uit . .z:i,jn werk en naar de Oost, en dan komt hij 
weer in alle vuiligheid en in het ·gevaar. Uit puur eigenbelang lijkt 
het me dus waarschijnlijk, dat een groot deel van het publiek ]4.ever 
bereid zal .zijn �dit kleine stukje er nog maar bij te geven"• liever 
dan "weer bonje te· maken", met zowel de persoonlijke nadelen (mili
taire dienst),. als met de algemeen verarmende tendenz (vergrote de
fensie begroting) van dien:. 

Résumerende: bij het grote publiek zal m.i. a priori weinig 
enthousiasme bestaán. voor een_straffe houding betreffende het be

. z.it van Nieuw-Guinea, omdat het "rechtse" publiek inmiddels een 
hoopvoller kijk op de toestand in de R.I. heeft ·gekregen door de 
veranderde voorlichting; omdat het "link�" publiek uiteraard ge-

• neigd is om ook voor dit deel van Indië de aanspraken van de R.I.
te erkennen; omdat men politie-actie-moe is door het contact met
de deels gedesillusioneerde gerepatrieerde soldaten; omdat men zal
vrezen, dat een behoud van Nieuw-Guinea veel geld zal eisen en dus
in de belastingen tot uitdrukking zal komen1 omdat men Überhaupt
na de R.T.C. deze hele zaak als afgedaan wenst te beschouwen en·
niet met na-weeën geplaagd wil worden; omdat het wederopbloeien van
de handel met· de R.I. in wijde kring beseft wordt en men deze nieu
we mogelijkheden niet ter-oJIJille van een (als uitsluitend.politiek
gevoeld) prestige wil verliezen; omdat algemeen de politieke_inte-.
resse met het toenemen van· de economische welstand aanzienlijk is
gedaald en men voor alles met rust wil worden gelaten• nu men juist.
zo aardig bezig is in Nederland ze1f een draagbare toestand te
scheppen.
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Men vergete bij bovenstaande ook niet de volgende ·factoren: 
Sedert de R.T.C. is het bewind in Indonesië op vele punten nogal 
krachtdadig en eigenzinnig opgetreden, zoals bijv. in da kwestie 
van de geldzuivering (die een algemeen goede pers had) en in da 
kwestie van de Deelstaten (die laatstelijk met .Ambon een verdeelde 
pers heeft) • 

. Maar al z� men het soms met de besluiten van da Ind.Rege
ring niet eens zijn, een krachtig bewind vindt meestal eerbiedi
gi�g, ook bij zijn tegenstanders. Bij een deel van het publiek zal
dus zeker een neiging bestaan om te .zeggen: ze hebben tot nu toe 
hun zin gekregen, dus zullen ze inzake Nieuw-Guinea hun zin ook 
wel weten door te drijven. We.lke ·negativistische houding uit�raard 
gevoed i:Vordt door de linkse elementen om er een "we kunnen er toch 
niets aan doen" sfeer van te maken • 

Daarbij komt, dat sede'rt de R.T.C. de ai'faire in Korea ener
zijds de oorlogsangst onder het volk vergroot heeft en men dus u:Lt 
dien hoofde minde� geneigd zal zijn terwille van Nieuw-Guinea enig 

risico te lopen, terwijl anderzijds deze Koreaanse kwestie het ont
wikkelend zelfbewustzijn van de Aziaten (denk aan de publiciteit 
die NEHRU in de gehele pers heeft gekregen) duidelijker en vooral 
onontkoombaarder aan het publiek voor ogen heeft gesteld, wa� d� 
de sfeer van "we kunnen het toch niet tegenhouden" heeft ve�starkt. 

Tenslotte heeft de door Korea toegespitste verhouding tussen 
het Westen en Rusland een bewapening.swedloop ontketend� die door 
grote delen van het publiek zeer wel beseft en gevreesd wordt zoals 
zij tot uiting komt in de verschuivingen in •s Lands be�oting, 
waardoor alles wat met het leger heeft te ma.ken bij het eenvoudiger 
publiek in een minder gunstig licht is komen te staan. Waar boven
dien de jongste 5% loonsverhoging bij de meeste arbeiders juist 
als voortvloeiend uit de bewapening werd gevoeld+ en waar deze 5%

zeker niet alle sociale onrust konden -wegnemen, zal men des te 
minder geneigd zijn om in te stemmen met een "prestige-houding" 
. .

inzake Nieuw-Guinea, daar men dan gemakkelijk zal vrezen. dat zo'n 
houding zou impliceren• dat er opnieuw grote militaire uitgaven ge
daan zouden moeten worden. 

Ten. t�.ede male résumerende: het grote publiek, zoals dit op 

de kranten reageert, zal door de huidige toestand en door het weJ.-
. / 

nig tot de fantasie sprekende gebied, in grote trekken een aversie 
tonen om zich over Nieuw-Guinea "druk te maken", deels uit eigen
belang, deels uit onbegrip en za.1 dus des te gemakkelijker ten 
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prooi zijn aan een goedgerichte propaganda van aanhangers van de 
R.I. en aan propaganda van de communisten, die uiteraard zouden
trachten munt te slaan uit deze mogelijkheid tot sociale onrust en
tot afkeer van de Regering.

Tot zover het "grote publiek", dat uite·raard in deze kwestie 
tot op zekere hoogte zal reageren op de krachten achter de scher
men, waarbij in dit geval een deel van de politici zal kom.en te 
staan tegenover grot� kapitalistische invloeden en tegenover de

intellectueel-culturele kringen, die toch vaak een grote invloed 
op de publieke opinie plegen·te hebben. 

Wat deze "kapitalisten'• betre:ft, het is berichtgever dezes 
uit eigen waarneming en gesprekken bekend, dat vele instituten, die 
ten tijde van de R.T.a. nog geestelijk en vaak ook financieel ach
ter de "RIJKSEENHEID" stonden, nu totaal zijn omgedraaid naarmate 
het hun sedert de R.T.c. bleek, dat zij in Indonesië zaken konden 
·aoen. Verschillende belangrijke textiel-concerns in ·Twente leveren

nu weer zo profijtelijk aan <le R.I., of hebben hoop op een profijt
iri de nabije toekomst, dat . zij nu tot elke prijs zullen willen te
genhouden dat de goodwill van de-Nederlandse zakenman in Indonesië
door de politiek zou worden verslechterd. ne·neli-Tabak Mij. bijv.
heeft eveneens zo'n omzwaai in haar Directie meegemaakt" want nu
men op de plantages weer verdienen kan, ·en nu er voo1" vele miltioe
nen nieuwe '.·:aanplant is uitgezet, zal men niet het risico van een
verscherpte houding van de R.I.-Regering t.o.v. de. Nederlandse za
kenman willen riskeren. Ditzelf'de geldt bijv. voor vele uitgever.ijen,
die, gezien de · leeshonger in I.ndonesië, hopen aldaar binn�nkort h1m

enorme surplus van onverkochte boeken te kunnen afzetten" voor zo-

• .ver zij niet als uitgevers van onderwijsmiddelen reeds nu zeer goe

de zaken doen (indien mijn inf'ormaties juist zijn, doen concerns
als bijv. WOLTERS· zaken,, ten dele "illegaal" 1n verband met devie
zenkvresties• voor tonnen per maand). Wanneer men nagaat ·dat een
blad als ELSEVIER, ondanks het nog steeds voortgezette geschrijf
t�gen de R.I., per nummer bijna een pagina advertenties voor pe�
soneel voor uitzending naar Indonesië heeft, zal men dit als een
teken mogen beschouwen, dat bij de behandeling van de kwe.stie Nieuw
Guinea een deel van het industrieè1- en zakenleven, dat bij de

R.T.C-o nog achter de rechtsè·groeperingen stond, nu waarschijnlijk
uit consolidatie-behoefte de linkse pers in de kaart zou spelen.
Men vergete hierbij niet� dat' ook om belastingredenen momenteel een
groot deel van het ·zakenleven sterk anti-Regering is en dat ook het
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zakenleven, voor zoverre het geen direct belang bij leveranties 
ten behoeve van de strijdmachten heeft, in de recente begrotingen 
een goede grond tot kankeren vindt, evenals het bovengenoemde 

. .. "grote publiek". Om al deze redenen vreest berichtgever dezes. dat 
vele grote_ zaken, of' machtsgroeperingen in de inçlustl".ie, bij. de be
handeling van de kwestie Nieuw-Guinea dubbel spel zullen spelen, 
waarbij hun voorkeur uitgaat n�ar rust in de -R.I., al zullen zij 
op officieel plan vanwege·oude contacten en relaties vaak anders 
praten. Opvallend in dit verband is, dat toen de GROENE AMSTERDAM
MER haar voornemen bekendmaakte om in Indonesië een editie van DE 
GROENE t�. gaan uitbrengen (wat waarschijnlijk voor 1 Januari a.s. 

', 

zijn beslag zal krijgen ond.er grqte medewerking -van de R.I.-auto-
ritei ten), diverse van de meest rechtse textiel- en andere concerns 
zich haastten om uit eigen beweging contact met -DE GROENE op te 
nemen en advertentie-ruimte in deze Indonesische editie te rese.r-

. � . 

veren, op voorwaarde, dat deze advertenties GEGARANDEERD NIET ONDER 
OGEN VAN HET PUBLIEK Di NEDERLAND ZOUDEN KOMEN. Onder deze adver
teerders. "vas een financieel st_eunpilaar van RIJKSEENHEID" en waren
twee notoire Katholieke industrieën, die in de "linkse" GROENE nog 
nooit hadden geadverteerd. 

Tenslotte de cultureel-intellectuele hoek, waaronder bericht
gever dezes ook de journalisten rekent .• De boven gereleveerde stro-
mingen zijn uiteraard in de merendeels gematigd-linkse tot fel
linltse culturele hoek in grote trekken bewust (of onbeWllSt!l) be
kend, omdat al dit soort feiten koren op de linkse molens zijn, die 
maar al te graag·aan elkaarworden doorverteld. Daarenboven is deze 
hoek in sterkere màte dan het grote publiek anti-lpilitairistisch, 
zodat ook de weerstand tegenover de Regering reeds uit dien hoofde 
groter zal zijn. 

Daarbij komt, dat de culturele eontacten,met Indonesië over 
het algemeen zeer bevredigend, zijn verlopen en dat deze kringen 
uiteraard een grote gevoeligheid vertonen voor de "vrijheid" en 
voor de waarde van een principiële houding. De papieren van de R.I. 
zijn in de typische milieu' s van KOEPEL, KRING etc.· zeer aanzien-

_ lijk gestegen in de laatste tijd• mede onder invloed van de 1:n
deze kringen wel zeer gunstige .naam, die ·de vorige Hoge Commissa
ris ROEM, zich had weten te verwerven. Waar deze kringen in het. 
algemeen minder nationalistisch, meer eosmopolitisch zijn ingesteld, 
ligt hier dus in elk opzicht de sfeer gunstig voor een stemming 
ten gunste van Nieuw-Guinea aan de R.I • 

.. 
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Deze stemming mag men niet onderschatten, want diverse dra
gers van deze stemining kunnen hetzij via de eigen publiciteitsmid
delen, hetzij via artikelen in of invloed op de landelijke pers, 
een grote factor in de meningsvorming van het publiek blijken. Het 
is bGrich·t;gever dezes uit vele ·eigen waarnemingen bekend, hoezeer

de journalisten van de meest uiteenlopende kranten·door contacten 
met figuren als Prof.ROMEIN, Prof.POS, Prof.WERTHEIM, Prof.DONKER
·SLOOT et�. worden beïnvloed. Ook een figuur als Prof.KONINGSBERGER,
die na zijn laatste bezoek aan Indonesië·een duidelijke ommezwaai
naar links in zijn opinie vertoont, is in dit verband ·van groot
belang, omdat rondom een dergelijke "bekering" al ras een mythe
vorming plaats vindt, die in steed� sterker kleuren van mond tot
mond gaat in de journalistieke wereld. Op de basis van een gezamen
lijke anti-militairistische houding en van een gezamenlijke econo
mische vrees vinden de meest uiteenlopende richtingen elkaar rondom
de kwestie· Nieuw-Guinea.

Het is berichtge�er dezes bijv. be�end, dat op de.redactie 
van. het Vrije Volk, orgaan· van de P.v..d.A.·, algemeen een grote on-

. 
.

lust bestaat tegenover wat men vreest s_traks onder partijdruk over 
Nieu��Gl.:1,inea te moeten schrijven. De betrokken journalisten hebben 
al.len zozeer een stemming van "Nieuw·-Guinea liever· aan de R.I. dan 
een versterkte invloed van het mili tairisme in de Regering'•• dat 
al zou de P.v.d.A. straks officieel een straffe houding steunen, 

, deze mentaliteit tussen �e regels door in het Vrije Volk te lezen 
zou zijn (en krachtens bovengestelde stromingen onder het gróte pu
bliek maar al te graag zou worden herkend) • 

Onderschatte men ook niet de kracht die straks eventuele pa
thetische gebaren van linkse zijde op de publieke opinie zouden 
hebben. Voor zoverre mij bekend, heeft de .redactie van DE VLAM 
reeds nu de eventuele extra-editie voorbereid, die een staking ten 
�ste van de R.I. zou moeten uitlokken onder slogans als ''moeder, 
moet; Uw kind weer voor de kapitalisten in Indonesië vecp.ten" en 
"Vader, 'wilt U Uw zoon gedood zien en er nog extra belasting voor 
betalen ook?" Oude Socialisten als Lies van WEZEL (DE VLAM) zijn 
zeker bereid straks de marteiares te spelen om een prestigehouding 
van de regering tegen te gaan. Ook de groep van de NIEUWE STEM• de 
groep van DE GROENE en zelfs de groep van VRIJ NEDERLAND (denk in 
dit verband aan de vereniging "De waarheid over Ambon", waarin bijv. 
een VAN RANDVITJK samen zit met een COillillUl'.liat als SCHILP I en een 
Victor VA...l\f VRIESLAND met een ROMEIN) zullen zeker alle hun ten 

7 -
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dienste staande middelen aanwenden om een prestige-politiek tegen 
te gaan. Dat de meeste redacteuren van het Parool tegen een prestige4 
politiek gericht zijn, is misschien niet zo verwonderlijk. Dat ech
ter ook in de kringen van het Alg.Handelsblad en van de Telegraaf 
de meeste redacteuren (althans individueel) voo.r een opgeven van 
Nieuw-Guinea schijnen.te zijn, is misschien tekenend voor de stem
ming van het publiek-van-straks. In dit verband denke men ook aan 
de slechte pers, die het telegram van Minister DREES inzake Ambon 
in een dee� van de liberale en· rechtse pers gehaald heeft. 

In dit verband dient men ook duidelijk voor ogen te houden. 
dat in het algemeen de culturele groep zich het eerst in zijn be
staan bedreigd_ voelt door een bewapeningseconomie en de daaruit 
voortvloeiende verminderde cultuur-koopkracht van het publiek en de 
verminderde subsidies van de overheid. Dit maakt. deze groep extra 
gevoelig voor alle vormen van anti-militairistische propaganda, 
zelfs.voor vredespropaganda met een Moskou's geurtje. Op deze gron
den is d� ook zonder risico te voorspellen, dat de communisten on
der het grote publiek,.maar vooral.in de cultureel-intellectuele 
sector een zeer vruchtbare bo'dem zullen vinden voor hun gestook op 

. 

� 

"vredes-basis". Het is, zoals in vo:r;'ige berichten van mijn hand 
werd uiteengezet, opvallend hoezeer de communistische propaganda op 
het oge.nbl·ik alle politiek er buiten h.oudt en zich richt op de be
hoefte aan vrede, aan betere economische omstandigheden door ont
wapening en op de zucht tot toenaderfn.g van de volkeren buiten de 
politieke, dus vooral in culturele sfeer. Men mag dan ook vrezen, 
dat bij een toespitsing van de kwestie Nieuw-Guinea de. idealisten 
van rechts tot links door hun geesteshouding de communisten in de 

• 

kaart zullen spelen. Temeer, daar laatstgenoemden op knappe wijze 
de verschillende cultureel-progressieve groepen·trachten te infil
treren • 

.De dag nadat bovenstaand exposé was geschreven, kwam te 
kennis

'"

de oproep van de Stichting "De Waarheid over .Ambon", waarop 
ik hierboven reeds zinspeelde (zie Vrije Volk, adv.pag. Ma. 16 Oet.i 
Deze oproep lijkt mij namelijk met naam en toenaam de bovenstaande 
regelen te onderstrepen. Immers, de ondertekenaars van het manifest 
behoren tot zeer verschillende groepen (bijv. de bekende protestant
se leider Dr DIPPEL naast het Vlam-lid SCHILP). Het merendeel der 
ondertekenaars vallen onder de door mij bovenbedoelde culturele 
vo9rgangers. Meri mag zeker ·aannemen, dat men in dit manifest slechts 

- 8 -
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de datum en het woord "Ambon" ·door het woord "Nieuw-Guinea" hoeft 
te vervangen om te weten uit welke hoek en vari welke personen str 
de weerstanden komen. Tekenend in dit verband is bijv. de zinsnede 
11onze steun •••••• loopt via onze vriendschap en eerbied voor het 
ene ondeelbare Indonesië, welks vrijheid wij onvoorwaardelijk heb. 
ben erkend, en welks regering in Djakarta zetelt". Uit dit laatste 

. . . 

zinsdeel spreekt overigens quidelijk de door mij bovenbedoelde 
"eerbied" voor ·de autonome en "eigenwijze" manier van optreden van 
de R.I. De zestig ondertekenaars zijn bovendien tot op zekere hoog
te nog willekeurig, wan,t·door.toevallige contacten en bereikbaar
heid tot stand geko.m.en. 

Men mag aannemen, dat een beter voorbereide opzet straks 600 
lt:linkende namen zou verwerven. Minder willekeurig is de in.filtratie 
van de communisten in dit gezelschap, dat door VAN RANDWIJK is op
gezet. Nel BAKKER, Jan DÉ GRAAF, Ir SCHUT, Lies VAN WEZEL, SOHILP 
en nog an�ren kunnen als de bewust naar voren geschoven pionnen 
worden beschouwd. 

------

8-11-1950. 

.. 
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VERKLARING DAGELIJKS 
BESTUUR C.P.N .. 

inzake Nieuw-Guinea 
J
N zljn jongste zitting heeft het Dag. 
Bestuur der CPN besloten een ver

klaring inzake Nieuw-Guinea te pu
bliceren van de volgende Inhoud: 
De huidige verwikkelingen rondom 
Nieuw-Guinea, waarmede ook de ge
vechten op Ambon in verband staan, 
zijn In nevelen gehuld en de nauwkeu
rige toedracht ervan wordt het Ne
derlandse volk door de Drees-rege
ring onthouden. 
Doch het staat boven elke twljfel vast, 
dat het conflict tussen de Nederlandse 
en de regering van de RIS over 
N.-Gu!nea zich zienderogen verscherpt 
heeft en elk ogenblik In een gewa
pende botsing kan overgaan. 
De plotselinge stopzetting van de 
demobilisatie van zich nog In Indo
nesië bevindende Noi!derlandse troepen, 
naast handhaving van de Marine, 
wijst op toebereidselen In die rich
ting. Naast de tienduizend Neder
landse doden en gewonden, die aan het 
winstbejag van het Amerikaans-Ne
derlandse kolonie.Ie kapitaal reeds zijn 
geofferd, dreigen opnieuw dood en ver
derf voor de Nederlandse militairen 
en nieuwe lasten voor het Nederlandse 
volk uit deze zaak te ontstaan. 
Dit Is de voornaamste factor, waar
door de CPN zich bij haar stelUng
name laat leiden. 
Het geschil om Nieuw-Guinea is ken
nelijk een strijd tussen Imperialisten 
om de b\Jit, om het bezit van N.-Gu!
nea als kolonie. 
De Nederlandse !mperlal!sten, ge
steund door Australië, verklaren er 
geen afstand van· te w!llen doen, 
Het RIS-bewind heeft bij monde van 
Sukarno verklaard Nieuw-Guinea, dat 
poëtisch Irian wordt genoemd, voor 
1 Januari 1951 te zullen veroveren. 
Op de achtergrond staan de Yankee
fasc!sten, die op het openlijk uitbreken 
van het conflict, 41ft achter de scher
men door hen aangewakkerd wordt, 
wachten om "In te grijpen". 

• 

' 

Amerika acht N."Gulnea een onmis
bare schakel In de reeks van aanvals
bases tegen de Vlije volkeren van Azië 
en tegen de Sowjet-Unle, naast Korea, 
Indo-China, Malakka èn andere gebie
den. 
Het Yankee:fasclsme begint, evenals 

. Hitler, met het beroven van zijn zoge
naamde vrienden, en maakt zich ge
reed N.-Gulnea van Nederland af te 
nemen. 
Van de zijde der Nederlandse reactie 
wordt hier strijd tegen gevoerd, echter 
hoofdzakelijk In schijn. De vaderlands
lievende frasen die hierbij gebruikt 
worden; dienen alleen om de fooi, die 
men van Amerika voor de afstand van 
N. Guinea denkt te krijgen, zo groot 
mogelijk te maken. 
Anderzijds wordt de eis van Suk&P'10 
ev'èneens onder dekking van chauvi
nistische frasen gesteld, waarbij de 
overdracht van N.-Gulnea als een 
strijd tegen het kolonialisme wordt 
voorgesteld. In werkelijkheid geniet 
Sukamo de volle steun van de Neder
landse koloniale ondernemers In 
Indonesië. 
Deze eisen allen de o{.erdracht aan de 
RIS. Naast de wil van Wallstreet, Is 
de wil van de koloniale ondeniemers 
van beslissende Invloed op de houding 
van de leiders der P.v.d.A., die voor 
do overdracht opkomen met het "pro
gressieve" argument, dat hierdoor 
Sukarno nog meer aan het "Westen•-, 
d.w.z. aan Wallstreet gebonden zal 
worden. Ook de zg. ,.linkse" Vlam
groep eist "Irlan" voor de RIS op, en 
toont hiermede opnieuw een Ameri
kaanse vlam te zijn. 
De werkelijkheid la, dat onder de RIS 
het Indonesische werkende volk nog 
erger door het Amerikaanse en Ne
derlandse koloniale kapitaal uitgezo
gen wordt dan ooit tevoren. 
Het Nederlandse kapitaal, waarmee 

de Indonesiër uitgebuit wordt, ia selfl 
,·an 3.5 milJJard gulden vóór de oor• 
log tot het huidige bedrag van rond 
acht milllard gestegen. 
De arbeiders en boeren van Indonea!I 
hebben nog een zeer zware strijd te 

. 'lloeren om �ch van dit koloniale juk · 
te bevrijden. 
Een veroverlngs-veldtocht van N.• 
Gujnea door de RIS heeft onder deze 
omstandigheden geen progressief, 
doch een reactlonnalr karakter, daar 
ze de aandacht van het Indonealsche 
volk van zijn voornaamste taken In 
zijn nationale vrijheidsstrijd afleidt, 
en dwingt zijn bloed voor Wallstreet 
te vergieten. 
Het Dag. Bestuur van de CPN atelt 
dan ook bij het vraagstuk van N.• 
Guinea op de voorgrond dat er In geen 
1eval om geschoten mag worden! 
Vanuit ditzelfde oogpunt treedt het 
ook op voor een onmiddellijke, vreed· 
zame regeling van de atrlld op Ambon. 
De CPN eist van de Nederlandse rege
ring, dat zij zowel hlllll' onmiskenbare 
Invloed op de KNIL-troepen, die zich 
op Ambon bevinden, als op de RIS• 
regering aanwendt om onmiddellijk 
het vuren te staken, .  en door het terug• 
trekken van alle gewapende strijd• 
krachten het volk van Ambon de ge
legenheid te geven zich uit te apre• 
ken over zijn verhouding tot het Indo,, 
neslsche volk als geheel. 
Verder verlangt de CPN, dat de 
kwestie Nieuw-Guinea door een ac• 
coord tussen de Grote Vijf, waartoe 
ook de Chinese Volksrepubliek be
hoort, geregeld wordt op een zoda
nige wljze dat N.-Gulnea geen oor
logsbasis wordt, en dat de Inheemse 
bevolking, welke door het Nederlandse 
koloniale kapitaal sinds eeuwen In 
duisternis wordt gehouden, geholpen 
wordt zich tot ee:i zelfstandig volk 
te o,,twlkkelen. 
De CPN wekt de vredelievende Ne
derlanders op zich niet In slaap te 
laten sussen door geruststellende ver• 
klaringen van regeringszijde, van het 
soort waarmee ook de twee vooraf• 
gaande militaire actlea werden ver
huld. 
Zij herhaalt daarom met klem haar 
oude els van onmiddellijke demoblll· 
satle van alle Nederlandse troepen uit 
Indonesië en volledige terugtre� 
van de marine uit geheel Azië. 
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Met verwijzi g naar het dezerzijds U 

in afschrift toe ezonden schrijven van 4 Sep

tember 1950 No. B 387-6644 GS gericht aan de 
- -

Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksde-

len, betreffende bovengenoemd onderwerp, heb 

ik de eer U hierbij in afschrift met de bij-

./. lage te doen toekomen het in antwoord daam p 

strekkend schrijven van 13 October 1950 

Letter L 88, naar de inhoud waarvan ter be

korting moge worden verwezen. 

Voortaan zullen dus visumaanvragen van 

in Indonesie verblijvende vreemdelingen 

rechtstreeks door het H.C. te Djakarta met 

de Visadien st� c.q. dit Ministerie worden 

afgehandeld. 

De 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68, 

te 

's-G RAVEN HA GE. 
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MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN 

"'-�Kabinet. 'S-<;iRAYENHAGE, .. 13 Ootober 1950. 

-- Letter L 88/no.232. 
No. 

• 

Onderwerp: Visumaanvragen 
voor in Indonesië verblijvende 
.vreemdelingen. AAN: 

Zijne Excellentie de Hoge Commissaris 
FOTO-Bt Z

/f No}//f/-

. . 

van het Koninkrijk cler Nederla nden, 
te 

DJ a k a rt a . 

Onder verwijzing naar mijn missi·,e van 25 A";)ril j.:. Kabinet 
Letter S 33/78 en het U in doordruk aangeooàen s�h.rijven van 
mi,jn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken va..-i 4 Se ;,tei.....oer j .1. No. 
82387-6644 G. S. è.t.3b ik .de eer Uwer E •. 0�1].::-·nt ie te v erzoo ken in 
den ver"volge visU1U.aa.nvragen voor in InJ .r: -sië verbli��hnde 
vreemdelingen rec:0.tstreeks te willen r.1.ch�,cn aan t:.< � Hco.f'd van 
de Visadienst ell voor de afdoening van dé .. ,o. aanvrasen niet meer 
de tussenkomst van mijn Departsaent in te rver1::n. 

Ik moge hierbij aantekenen, dat de tot nt.... t, e ge:olgde werk
wijze een ditvloeisel was van verzoaken van de V�sadierist om 
tussenkomst van mijn Ministerie voor h€t verkriJgen van nadere 
inlichtingen van het Hoge Co.mm.issariaat. iret he1; oog or een 
snelle afdoening en de weLselijkheid om een vaste g cè.ragali�n 
in deze te volgen werd U in ovêrweging gegeven de visumaanvragen 
over dit Ministerie te doen leiden. 

Waar thans blijkt, dat .mijn a...1otgenoot van Buiten::..andse Zaken 
prijs stelt op een rGchtstreeks� aiaoenin� va. dcrgiiijk� viswa
aanvragen van vree.::.:delingsn 1..c '..ï 1 ··t Hu0f ó'. van de Visadienst en 
er de�erziJds gePn t.ij;rnnde:::·e :-ri"s O) word� g,·.:" �a, dat deze 
aanvra6en dit De..,art!'.:r:.ent :1as .e.2·}n h"'b ik geL.•3<=rd 'C -; .noet r1 
VLrzoeken �ijn Min:-teri� Jij d• a;doen1ng var d-�:P�ijk zaken 
n:et cieer in t� 0�ha�elen. 

DE i.iI:1I J'l'::?R vee tt lNIEZAKEN 
EN ')V -�RZ� ·s: RI ;,. - n.=_EN' 

'ln .1.
"' 

....i..j;_.,e:

De S.,, . .n•t:.. ta.. i" -G•.n-2raal, 

, / • .1 l.
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Direct·e l.emene �aken/ z.
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Vi umaanvr! en voor in Indon si verblij
vende vre .. ellngen. 

·-7 SE�BSO

1 ÁCD/ 
4 ept b r 1950. 

2 87-6544 • 

G • 

Ik heb de eer Uw bij zond re · andacbt :te r n voor het 
ond rvolgend:e. 

Onl ngs Terd ter mijner 'ennis ebrnc t 
�pril v�n dit j�ar een rechtstre ka voorstel n 
de Hoge Co · s.�is te Djnkarta o de b hand 
B.Eî:nvrt-::.geu vun in Inäonesie verblijvende vr ct li.

1;·inreis naar ,eder and voortaan te leid n via h t · m. teri 
\ voor iJnieza.·cn ,n Overzee ,o ijksdelen, opdat g br i" zou 
'i<.unne:n worden gcma t van de vele _perst,ODo t;vens, die bi 
• het 8uree1:1. V i.liglle.1.d.sdienst v dat Ifi.n.1.ateri an ezig 
zou.den *'. jn •. 

Het trok de aandacht van h.et liootd van de Visadi t, 
�.tevens H ofd v n de ijksvre�m elingendienst, d t dit voor

werd edee.n ,zonder vooraf· -8.l'ld ov rle t het �inisterie van 
Buitenlandse Zak�n. 

A-nsezien wèllicht on eten héi.d bij h t eau V 111 
heidsdien t vctn Uw inisteri omtrent de irsrichtin -van d 
Nederlandse viaûmproe dure daartoe oanl iding �. zij b�t 
mij ver.�u.nd bl';t volg nde ;.iiteen te zetten. 

Zijne Js:xcellenti 
de inister v or Uniez k n 
en Overzeese ijksdel n, 
•s tlA' G • 

er geschi t 
derla.nd in het 

oor -



INFORMATIECOPIÊ 

Ook in die gevallen komt het v or d 
F..&en beter voor, dct niet door U 1 ni t 

t�en or,d. · l'l ve zoebt aan et o 1.>o 
', Oi:t laatste ii.Ordt door de isadiens't 
·, zonod.ig zelf ve.rrlch •

Doordru. p vaa dit ebrijv n zond ik aan 
te :UJakàrta.. b t Hoofd van de is dienst 
Rijksvree d lingendien$t n b t hoofó ven 

iligb.e1dc-U ·nst. 

D 



MINrs:rERIE V}J,J 
á:-

ALGEMENE ZAKEN. •s-Gravenhage, 20 Octobcr 194�.

• 

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

No.: 54/Kub. 

Bijl.: 1. 

Javaetraat 68. 

PERSOONLIJK. 

Haar aanleiding vc.;1n een vraag, mij eeo-telû door de 
Chef van Uw Kabinet, ontrent de herkomst van bijga.ruid rapport, 
h eb ik de eer Uwe Excellentie mede te delen, dat dit stuk 
op last van de Secretaris-Generaal van Buitenlandse Zaken 
door een van zijn ambtenaren is samengesteld. 

.AAN: 

Zijne Excelleniiie 
de Heer Minister van Overzese 
Gebiedsdelen, 

Plein l, 

' s-GRA VENF.AGE. 
_______ ,... ___ ..,. ___ _ 

Het Hoofd van de Dienst, 

Mr .L. Eint hoven • 



MINISTERIE VAN OVERZEESE GEBIEDSDELEN 

Afdeling Kabinet 'S-GRAVENHAGE, 8 October 194 8 

No. 

PERSOONLLJK 

.Aan de HoogEdelGestrenge Heer 

Mr. L. Einthoven, t\ 

• 

Hoofd van de Centrale VeiligheidsQienst, 

Javastraat 68, 

t s-G R V E H H .A. G E 

Onder aanbieding van een door de Minister van Over
zeese. Gebiedsdelen ontvangen rapport "Het Communisme 
in <ie Republiek", gedagtekend. 27 September 1948, heb 
ik,de eer, in opdracht van de Minister, U te verzoeken, 
wel - v.z.v. nodig na onderzoek - aan Zijne Excellentie 
persoonlijk te willen berichten door wie dat rapport is 
opgesteld. 

De Chef van het Kabinet, 
1· 

!u��� 

)f / ,tJ) 
"'-• ' µ.__ ' .. 

� -Ir.'> ._, t...i ·d� / 
i 

d..a-.. ' d. t_._,

L� t.,,(/) I l-,o...,_., 

!41 /. ..#1. .t

< 4'-:L �� L

� 1, .l 

cl· lr #. .1

1 

® 33633 • '47 (_,,o......-



�rdruk aangeboden aan het Hoofd v/d Centrale Ve111ghe1dad1ens.t �e-
' Den !laag. , 
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2 September 1948. � 

Indien Nederlanders, die Indiê en zijn anders geaarde 
bevolking niet kennen, inzage krijgen van dit rapport, dan 
zal ook bij hen, die er niet op uit zijn om overal venijn uit 
te zuigen, onwillekeurig, zo kort na 1945, de herinnering aan 
de Duitse bezettingstijd met al zijn wandaden terstond naar 
boven komen. Men zal in hetgeen in Zuid-Celebes gebeurd is. 
een parallel zien van de door ons zozeer verfoeide executies 
van gijzelaars, het doodschieten krachtens nood-standrecht 
van talloze arrestanten, enz. enz. en men zal daaruit maar 
één conclusie kunnen trekken: wat daarginds gebeurd is en 
verdedigd wordt, is juist datgene, wat wij hier zo verschrik
kelijk vonden en de verdediging dier feiten door de Commissie 
is dezelfde die de Duitsers ons hier gaven en die wij niet 
accepteerden. Wij veroordelen hier nog telkens Duitsers ter 
dood voor precies dezelfde feiten, die door de Cormnissie 
worden goedgepraat. 

En of men nu het rapport publiceert of alleen ter 
inzage geeft aan de Kamer, men zal zich goed moeten realiseren, 
dat de reactie in Nederland, bbk van de niet-Communisten, in 
de zin, zoals ik hierboven heb aangegeven, psychologisch ver
klaarbaar en onvermijdelijk is. 

De reactie in de rest van de wereld, aangeblazen door 
republikeinse propaganda, zal volkomen vernietigend voor ons 
zijn. De republiek zal daaruit een ongehoord voordeel trekken. 

Wij zouden niet kunnen ontkomen aan atronge bestraffing 
niet alleen van de 3 in het rapport genoemde vermoedelijke 
schuldigen, doch hhk �an Kapt.westerling en al diegenen, die 
onder zijn bevelen het noodrecht toegepast hebben. 

Ik acht dit de onveIT!lijdelijke consequentie van elke 
vorm van openbaarmaking. 

wanneer de Regering deze consequentie niet wenst, dan 
zal men tijd moeten winnen en dus ingaan op de suggestie uit 
Indi� om, alvorens iets openbaar te maken, een nader onderzoek 
in te stellen, thans van strafrechtelijke aard, tegen de 3 
officieren en de onderofficier, die het noodrecht verre zouden 
hebben overschreden. 



• 
2.-

Intussen zal er dan weer een jaar voorbij gegaan zijn 

en zullen de verhoudingen in Indiê en in de rest van de wereld 

wellicht iets verbeterd zijn. 

Ik wil hier nog slechts aan toevoegen, dat de grenzen 

tussen de geoorloofde toepassing van het noodrecht en de over

schrijding ervan uiterst subtiel zijn, zodat de eventueel terecht

staande beklaagden zich ongetwijfeld geslachtofferd zullen 

voelen en dit min of meer terecht. 

-..:.ooOoo--
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Uit g ffl)c>nl1jk z t: ed G 1nf'o 
1lt o-p 1 Aneu.stus aai • 
a) de o� � sp e1oh ee agd 

aet1 in .41 niet 
l • Er ia l een rn.é111ei'.lta 

pl es.

Gegien de nauwe verbon.denhoid d r bid 1 

hottdtnu van Nederland ve ht • 

. b) de beriohtge'Ving omtrent hetgeen r n lnd 
gEibfJl'l.U"t zo- slecht 1th 118 kranten weten n 
d.Wkk n vook u:!talu:ttend B.çublikeioa ni 
b hoo�lijko No �la.ndse berichten • 

, o:rae.roni a re niet eQ.Q de band van k 
t amak&lijke V$rha1 �bij? 

n d 

op it oe; nbl1l
ni t 

b j 

o}· in ind 9tti le krl.n(!ën be .houwt wm b edea-lan so c 1 t 
Aoor d aotte v.eor aeng teert. '� . rom ve:rt lt · n ni
ao0e S.Otiè ons jui 1tl a.�t zal ntellen alt ro on 

ln de nabij$ 'toèk\'fflJDt onze ûev1osenpoo1 ie aanzi nlij 
sterken door uitvoer - producte • 

· d) de .Belgtscn . Welitlie � artt� 1o bézi de l 
Or�pe R®Gê ovc� to n n, .. 1. do. H d rl 
credtct neeft ·g_et son v lL"i8 dia " url jk-

aijn om do brtl ne 'broo ro 1e beotrl.J 

5 milJard nodig �1jn V OOJl 000:iale voo ioninc ui 
Wtt 1�� 1e vandae.n te b en. 

Een pre eldo de · di e. voorlichtins, nkol len 
pe:r ek• van de� re sou Gen owrbodi lux eijn, vol ne 

07H/l�. r· c:1(.

2/!?/y), 

( 
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MINISTERIE VAN OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN 

Afdeeling 

No. 

1 

• 

(&\ 19936 - '46 
\(!}' 

's-Gravenbage, 11 Juli 194 7 

Hooggeachte Kolonel, 

Ingesloten moge ik U ter lezing doen 
toekomen de twee kabinetsnota's van O.G., 
waarover ik U gistermiddag sprak. 

Achteraf beschouwd, is het zeer goed 
mogelijk dat de nota : "Repercussies •••• " 
is totstandgekomen als gevolg van Uw 
vraag aan minister Jonkman naar de plannen 
voor de bezettingsphase. 

Hoogachtend, 
J 

0� 
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