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V e r t z '0 u w e 1 iJ k .. 

r:.:e~ ten vervolge op het 4ezerz13d~ nobriJven No • .3204 - '50' van 
18 ~t,e.mbel" ..1gog , zi . .1 .ce4esecioel4, Cle.t n or rd tol.'ll!ltlenado 
~t! r1n ceno~c. Jcsa1aa.Fr.oder1k, Hcndr11t .,.~bert d-e la OOUitT .• 
c;cooro:. ttl Leiden, J.l. October ,190.2, v:onende te .assEllaar, Onlf.'lllG 
ols r:e nn.•ku «!er tû. tgè~cri.J an ö.o • r.. DJALW~. - iJ_, .Biii1G., 

telQB zou hebb(m_ g&omen .- çekresen -. 
'.:'-av(!l)c '1-e~ vêl.'llo~.. a-at d.~.t ont:JlAS een aevolc ~tl ~ jn v-on 

c n :m n!tigaverschil; tuosox ue .La COUlU' G'lOl!'- en de aircotic dEr 
r; .. v. Jr$Nrl~· cMer .. z1JC1all 

Omtl!ont; <'le .ftUote oorz,:u~k van <ltt ll)eninOffV.orsolül kbnll~ tot 
aucv.ot. ee.sn h~derc 1~1olltineçen t9l'den ~erk:re&eu.~óo.-. ' ~ .................. ~~------:-.·---.ól-~·· .. 
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VERTROU\'TELIJK 
\Lc·~ 

Verbinding : No . l2 ~- ~ 29 September 19~0. 

Doss . 22/63 
Onderwerp : Stichting "De Brug - Djambatan" 
Datum ontvangst bericht: --
Betrou~baarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan: --
kedewerkende instanties:--
Ondernomen actie :---

Hierbij wordt toegezonden : 
een "l'temorandumn betre.r..~.ende het \7eekblad voor Econo
mische en Algemene Samenwerking tus::;en Jëaerland en 

~ Indönesil! - ''De Drug - Djambatan11
; 

2 . acrschritt van een schrijven van de s~~chting ~ekblad 
"De Brug - Djambatan" . 

---
_r Laatstbedoeld schrijven \\~rdt to~~ezonden aan eventrele 

-~ -l!dverteerders . • 
-~. Intorman~ deelde nog het volgende over de stichting 

mede': 1t 
l. DUDJONO, de secretaria van ROE!î:, wordt redactielid in 

J2jakarta . 
2 . l ~r is een ~ening gesloten van f . JO. OOO.-- Ind . Courant , 

beschikbaar in Indonesi~ \op basis van J% van de adver~e 
tentie acquisit~e aldaar . 

6 . 

7· 

De stichting krijgt een be~rotings- en pri jsopgave van 
twee instanties in IndonesJ~ , waaronder van Dr ukkeri j 
de Unie Dj akarta, die o. a . de Javabode uitgeoit en 
drukt . Ve:cschijnen in Indonesi~ is dus gegarandeerd . 
Een tiental medewerkers in Nederland is reeds beschik-

Jbaar onder wie de Iinanci~el redacteur rumsterdam van 
het A. N. P., een zekere VAN DER WI'ELE, wonende te Amster 
dam en als advertentie- acquisiteur URIOT , evens wonende 
te rumsterdam (verdere personalia van betrokkenen zijn 
niet bekend) • 
Twee in Uederland vooraanstaande IndonesH!rs zitten 
als lid in de Stichting (Voorzit~er van de Algemene 
overkoepele~de studentenorganisatie en voorzitter van 
de Chr . Studentenorganisatie) . De eerste Soaleiman Sjah 
is een broer van Sjahrir met uitstekende op eigen ge
zag verkregen relaties in de hougate kringen. 
Soaleiman Sjah gaat begin October naar Indonesi~ voor 
de Brug in samenwerking met de Stichting red . Ind. Hij 
is vourstander van de 3e mach~sidee , waarv oor hij in 
Indonesiê propaganda moet voeren . 
De econ. atd . van het II . Com. hed.rt toegezegd all e aan 
s chaf.r en goederen in Ned . door de Ind.Eegering in de 

·IM ~ambatan te pu.blicer~./ (eind.e) 



S T I C U T I N G W E E K n L A D •D E B R U G • D J A M 8 A T A N,. 

voor Economische en Alge~ene Samenwerking 

tussen Nederland en lndonesii 

e A N K : ROTT. BANK 

BIJK. VALER JUSPLE I N 

A M S T ~ R D A M - Z 

POSTGIRO BANK 131782 

AMSTERDAM • Z. 

ftAPH4El.STR. 8 
Tel.: 9 '1597 

MEMORANDUM 
betreffende he.t Weekbiad voor Economische en Algemene Samenwerking 
tussen Nederland en IndonesH! "De Brug-Djambatan" 

De gedachten waaruit het plan tot oprichting van het Weekblad de Brug
Djambatan zijn voortgekomen zijn de volgende: 
~. De Economische betrekkingen op nieuwe basis tussen Nederland en In
~ donesiM te verbeteren en te bevorderen. 

2 , ~e noodzaak de standpunten van Indonesi~ en Nederland tot verbete
ring van het wederzijds begrip nader toe te lichten en te documen
teren, 

3, De noodzaak gespecialiseerde voorlichting te geven aan hen die de-
ze uit hoofde van functie en of belangstelling behoeven. 

Een en ander kan naar het oordeel der initiatiefnemers zeer goed sa
mengaan, ja lijkt te moeten samengaan, aangezien de remmingen welke 
in de economische sfeer nog van tijd tot tijd bestaan veelal voortko
men uit vooroordelen en gebrek aan een gezonde algemene visie~ 
Zowel voor de algemene voorlichting als voor het tot stand komen van 
economische betrekkingen wordt in de moderne maatschappij een ruim ge
bruik gemaakt van de diensten van de pers. Het ontbreken van een ge
specialiseerde persverbinding tussen Indonesi~ en Nederland visa versa 
heeft initiatiefnemers op het idee gebracht deze te verwezenlijken 
door de oprichting van een weekblad, dat door zijn naam alleen reeds 
aangeeft welke functie het wil vervullen: De BrugrDjambatan. 
~il dit blad echter zijn functie op de juiste wijze vervullen, dan 

zal het aan verschillende voorwaarden moeten voldoen. 
Deze voorwaarden zijn: 
a. Verschijnen in Indoneei~ en in Nederland, 
b. In beide landen voor allen leesbaar zijn, 
c. De handel en industrie de gelegenheid geven middels advertenties 

het publiek in beide landen te bereiken en zo de wederzijdse in
en export te bevorderen, 

d. Begrip te kweken voor de door de overheid getroffen maatregelen en 
gevoerde politiek, 

e. Een afspiegeling te geven van meningen der verschillende groepe
ringen en stromingen in beide landen en daaraan de noodzakelijke 
toelicht ing t e verbinden. 

f . Onafhankelijk , indien van tijd tot tijd noodzakelijk, een eigen 
mening te formuleren, 

Aan al deze voorwaarden zal het blad ten volle kunnen voldoen, door
da t Indonesi~rs en Nederlanders gelijkelijk deel uit zullen maken van 
de redacties van het blad, 
De druk zal gelijkelijk zowel in Nederland ale in Indoneei~ ge§chie
den, zodat gelijktijdig uitkomen verzekerd is. (Varityp~e en Rotaprint
eystee~). Bovendi~n zal het blad in twee talen, de Bahasa Indonesia 
en in het Nederlands worden uitgevoerd, zodat het niet alleen door 
een ieder in beide l anden zal kunnen worden gelezen, maar ook zeer 
sterk de suggestie zal levend houden dat de Brug-Djambatan inderdaad 
een blad is da t in beide landen verschijnt en gelezen wordt, 
Berichten der Indonesische en Nederlands e Regering zullen worden opge
nomen, 
Acht advertentie-pagina's staan t er 
trie, terwijl voor de + keten der 
zijn ger erveerd, He gt in _9-,e 

·_, ing var ·& 
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Een en ander eist een grondige en uitgebreide voorbereiding, waarmee een 
aanvang is gemaakt •. 
In Nederland werd reeds een drukker en een advertentie-bureau bereid ge
vonden volgens het vereiste systeem het blad te verzorgen en de adverten
tiewerving in Nederland te beginnen. Met deze werving is een aanvang ge
maakt. 
Verder werd wat het redactionele deel betreft de Heer Soerjadi en de Heer 
~eleimane~ah, naast de Hee~ Rieme~et bereid gevonden deel der redactie 
~ te maken en haar verder te helpen samenstellen. Verdere onderhande
lingen voor redactie en college van medewerkers worden regelmatig ge
voerd en toezeggingen zijn reeds verkregen. 
Contact werd opgenomen met een drukkerij in Indoneei~, terwijl contacten 
werden opgenomen over een aldaar samen te stellen redactie. 
Een van de belangrijkste punten welke, alvorens al deze maatregelen kon
de~ worden genomen, moest worden bezien, was de wijze waarop het blad 
kon worden gefinancierd, Kapitaal was niet beschikbaar, althans niet zo
veel , dat daaruit zonder meer een blad kon wOTden opgebouwd, ongeacht de 
kans van slagen. 
Hierom is na rijp beraad, teneinde de grootst mogelijk onafhankelijkheid 
te bewaren, besloten de financiering te baseren op de advertentiewerving , 
Indien deze , zo toonde een berekening aan , volledig of grotendeels is ge
slaagd door middel van afgesloten advertentiecontracten dan zal een ste
vige finantiale grondslag zijn gelegd . 
Dit moge blijken uit onderstaande berekening: 
In het blad worden opgenomen in elke editie in ieder land: 8 pagina's 
welke elk 1180 mm/regels bevatten. In totaal dus per blad: 9280 mm/regels. 
~ze zullen bij contract- en andere verkoop opbrengen f . 0,50 per mm/regel . 
~lgeboekt zou dus op een wekelijkse opbrengst aan advertenties kunnen 
worden gerekend van 9280 x f.0,50 is f . 4640.--
Nemen wij een reserve in acht voor het niet geheel volboeken van 10% dan 
is dat f . 464 .---

Dan blijft ter beschikking per blad per week f. 4176 .--
--------------------

Bierbij komt naar mag worden aangenomen een aantal abonnementen, dat 
echter mag worden verwaarloosd, gezien de aanlooptijd die een blad nu 
eenmaal nodig heeft . 
Voor?.ichtigheidshalve is voorlopig, tot over de Indonesische belang
stelling meer gegevens beschikbaar zijn, geschat dat van het deel dat in 
Nederland zal verschijnen (waarvan de advertenties dus voornameli jk in 
Indoneei~ zijn opgegeven) een lagere advertentie opbrengst zal komen dan 
van de editie die in Indonesi~ verschijnt . Immers de Nederlandse handel 
en industrie heeft een grote belangstelling voor de nieuwe Indonesische 
markt die evenwel nog veroverd moet worden, terwijl van de zijde der I n
donesische markt wel belangstelling , doch in mindere mate l ij kt t e moe
ten worden verwacht . 
Hierom wordt de advertentie opbrengst van de in Nederland verschi jnende 
editie geschat op de helft van de in Indonesi~ verschijnende d .w.z. 
f. 2000,-- (Ned , Valuta). 
De begrote koeten van het drukken inclusief papier in Neèerland , verzen
ding administratie en redacti ekoeten worden begroot op f. 1500, - - per 
nummer. 
Voor het Indonesische nummer zullen deze kosten, ondanks valutawinst , 
wel iets hoger liggen. Dit bedrag wordt geschat op ca. f . 2500.-- Ned , 
valuta. 
De totale 
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Natuurlijk weet U reeds , welke grote exportmogelijkheden er naar het 
Verre Oosten bestaan. 
Vooral in Indonesi~ liggen nog grote mogelijl<:heden voor de Nederlanase 
handel en Industrie . 
Wanneer U, en d1t 1s een Nederlands belang, naar Indonesi~ wilt expor
teren , dan dient U ook de beste weg te gebruiken om tot dit doel te 

• geraken . 

• 

Het weekblad voor Economische en Algemene Samenwerking tus.::>en lieder
land en Indones Hl, 11 De :Brug-Djambatan 11 biedt U deze moge lijkheden ten 
volle . Dit blad, aat in de .ederlandse en Indonesische taal zal zijn 
gesteld, zal binnenkort gelijktijdig in beide landen verschijnen. Het 
geniet de volledige inste~ing van de hoogste Indonesische autoritei
ten. 

~ijne Excellentie I.!r. Moh.Rum schrijft over ons blad: 

Aan 
Den \7elde lgestrenge Heer 

J . 1'/ . ~ . Riamens 
aaphaa lstraat 8 ''' 
A m s t e r d a m. 

VIe ledelgestrenge Heer , 

Naar aanleiding van ons gesprek op Maandag 26 Juni j . l . heb 
ik de eer U mede te delen, dat naar mijn oordeel Uw plannen tot 
u1tgifte van een wekelijks (of hal~wekelijKs) blad , dat een 
tweetalig (Nederlanas en Indonesisch) orgaan zal zijn en zal 
staan onder twee reaacties bestaande uit naderlanders en Indo
nesit!rs, zetelend in AmsteJ:da.m en Djakarta , werkend op een ma
nier dat met gelijÁe text in beide landen kan worden uitgegeven, 
zeker in een behoeite zullen voorzien en dus alle reden zulien 
hebben van slagen. ~aar vooral waar het blaa naast een betere 
economische en zakelijke voorlichting bij het publiek ook wil 
streven naar een wegruiming van ' a - menselijke wederzijdse voor
oordelen, lijken mij Uw plannen alle belangstelling waardig . 
Ik kan dan ook n1et anders hopen dan dat het goed moge gaan met 
Uw u1t te beven blad . 

's-G~·avenhage , 14 Juli 1950 . 

w. g . Mohamed 'Roem 
Hoge Commissaris van de R. I.S . 
in N e d e r 1 a n d . 

- 2-



' ' 

. ' 

• 

• 

- 2-

Het is thans de hoogste tijd om aan te pakken en de Indonesische 
markt te veroveren • .Jit kunt U o.a . v-arwezenJ.ijken door in dit 
blad te adverteren. 5et stelt 8 pagina ' s speciaal voor export 
advertenties te Uwer beschikking. 
Desge\venst \';ordt Uv; advertentJ.e in de Indonesische taal gesteld • 
Bovendien zul.Len wij voor onze adverteerders \':elke een contract 
a~uiten, ~ kranten gedurende een hali jaar gratis aan ~ door 
hen op te geven adressen in Indonesi~ zenden . 

Onze advertentie aquisiteur de Heer Uriot, zal U dezer dagen be
zoeken, teneinde U verder· over dit onderwerp in te lichten. 

Indien ge Uw belang en dat van de Nederlandse export wil"t dienen 
adverteert ge i n 

D'E BRUG - DJAMBATAN 
Weekblad voor ~conomische en Algemene Samenwerking 

tussen Nederland en Indonesi~ 

Poogachtend 
STICHTING WEEKBLAD 
DE BRUG - DJAMBATAN 
Advertentie fü:'d . 
SurJ.narneplein 48 
A m s t e r d a m- W. 



Jrerbinding: \~ 
No . 3204 - • 50 
bijlage : een. 

'">~2YJ.~ 
1950 .. - -

Onderwerp : Uitgeversbedrijf : 
N. V. DJAHBATAN - DE BRTJa.t . 

Datum öütvangst bericht : medio Augustus. 
Betrouwbaarheid bcrichtgeve.r : betrouwbaar. 
Waardering van het berich-t : bet~u.wbaar . 
Tevens bericht gezonden aan : 
Medewerkende instanties : geen. 
OnderDOmen acties ; geen . De aandacht blijft hierop gevestigd. 

J 

In het perceel Reerengracht fl90 - 592 te Amsterdam, is seê.e 
dart enige tijd gevestigd , het Uitgeversbedrijf N . V . "DJ"AM
BA'11AN - DE BRUG -. 

Het Uitgeversbedrijf N. V. 11DJ"AMBATAN .... D1~ BRUG - is ingeschre 
van in het Handelsreeister van de Kamer van Koophandel te 
Amsterdam en is daarin ve1~eld al~ volgt : 

~ a . De N. V. in oprichting n De Brug" werd aanvankelijk opga-
~ richt op 14 .Tuni 1949; Hls domicilie was toen vermeld, 

Keizersgracht No . 6ro te Amsterdam. (Op dit adres was des
tijds het \'leek blad n Vrij Nederland" gevestigd. ) 

b . Op 30 .h1aart 1950 werd deze N. V. definitief opgericht onder 
de naam : Ui te;eversbeè. .... .:_ if "lil . V. DJ" AMBAT.Alf (De Brug) en 
gevestigd te ~sterdam, J.leerengracht 590 - 592 • 

. ~'\ c . Directeuren dezer N • . T . zijn : 
'!:./ Willem J"an , SCHOlJTilli , geboren te Amsterdam, 20 lfovembe r 

1 :-19 , uitgever, 'lonende te Amsterclam, Van Braestraat 76 I 
Comalis de K01m.;o, geboren u 27 Mei 191?, uitgever, wo
nende te Heemstede, Frederik van ~edenplein 31 . 

d . In de Raad van Beheer van deze N. V. hebben respectievelijk 
als voorzitter en lid zitting: 
Hendrik Matheus van .RANDWIJK, geboren te Gorinchem, 9 No
vember 1909, wonende te Amsterdam, Stadionkade 88 • 
.Tan Pouwels COLLI1~GH1 gebo1·en 16 ]'ebruari 1905 , wonende 
te Bloemendaal , Acacmalaan 6 . 

~e. Commissarissen zijn : 
Jam l(udolph KEULENHO]'J.i' , geboren 6 september 1906, wonende 
te .Amsterdam, Apollolaan 77 III, 

·' Frederi c von EUGEN , geboren te Nijmegen , 29-0ctober 1897, 
uitgever van tijdschriften , wonende te Amsterdam, Sophie
laan 3 II . 

~1 de hiergenoemde personen zijn Nederlanders . 

Iu artikel 2 van de:= acte van oprichting is omtrent het DOEL 
en de liiDDEIJ;:I~ van deze N. V. bepaald, dat : 
a • het kapitaal der N. V. f . 200 000 groot is , 
b . de 1 .v. zich ten doel stelt : 

" Het vervaardigen - uitgeven en in omloop brengen van 
11 boeken - brochures - tijdschriften - kranten en serie
" werken met bet:rek}dng tot het cuJ. turele - maatschappe-
n lijke~n politiekpl.even en de culturele - maatschappelij 
" ke en politieke Vborlichtine van de volken van I ndonesië 
11 - Suriname en de Nederlandse .Antiltlen en voorts alles 
11 te doen wat dit doel kan bevorderen . 
11 Daarbij zal bijzondere a andacht worden besteed aan de 
" verhouding tussen de volken van Nederland en I ndonesië 
" met in achtneming der geldende wetten en de eer van deze 
" volken e . e . a . in constructieve zin en democrati sche 
" geest. 

Einde .Tuni - 2 -
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Einde Juni 1950 waren bij of voor het Uitgeversbed~iJ.f • l V 
"DJ 11l.m11m ~ • • • • 

,t\1:; ~1AN - ~~ BRUG -, werkzaam de hieronder geno6Llde per-
sonen ~n de b1J hun namen vermelde functies . (De nersonalia 
en eventuele verdere gegevens van deze personen~ ve~eld 
in de a- ls bijlage hierbij gevoeede lijst . ) ··-
1 . DJ_bl.{AL Udin ,_ alia? .~.DINEOORO , jot•rnalist 1 
2 . 1!éj . G. ter BRh..>A. , secretá.rlls.::~e , 
3. J . F . H. A. de la UOU?~ , medewerk~r uitgeverij , 
4 . G. GOL..HARr , kantoor bediende , 
5 . s . HhLSLOOT , boekhouder , 
6 . C. de KONDIG, uitgever. IDp 29- 4-1950 naar Indonesië ver-

trokken . Reeds genoemd. 
7 . A. OOSTERINK, kantoor bediende . 
8 . H. M. van RANIJviTJK, uitgever, Reeds eenoemd . 
9 . J . P . ROMid.N , produotie chef, 
lO . J . SCHOUTEN, uitgever 
ll . Mej . J . A. de VRIES , steno typiste , 
12. , HAZIL, redactie lid, 
13. _Tasaq_§UVITEJADI, corrector , 
14. F . W. MICHELS, oouywriter , journalist , 
15. Mej . H. KLAVEREN , kantoor-bediende , 
16 • .Ainal HA1'1.BAH, vertaler , 
17 . l.tATORI~~ vertaler, 
18. ,Mevr. WI:R:L.ADINATA geb . SOEP..JADI Raden , vertaalster, 
çrg . \{. de la cot..ru;- documentatie, 
20 . A. HINGEliDER geb . de \'liTTE , werkster , 
21. M.m. SABAS, kantoor-~ediende , 

In de .rele foongids voor Amsterdam, uitgave No . 98 van Juli 
1950., is omtrent het Uitgeversbedrijf N. V. "DJ.&.J3ATAH - DE 
BRUG - - pagina 120 - het volgende vermeld : 

DJAhiBATAN (De Brug) Ui tgeversbedr. Herengr. 590 - 592: 
Directie export (Opbouw- Pembangunan) 
Redactie , productie , adm. 

Naar werd vernomen , zouden meerdere der meest vooraanstaan
de Uitgevers- en Grootboekhandel- bedrijven in Nederland 
financieel zijn geinteresseerd in de N. V. "DJ.AMBATl)'(N - DE 
BRUG-.Hierbij werden o . a . genoemd: 
a . MEULE1111IOFF &. Co te Amsterdam, 
b . «.UBRIDO , te Amsterdam, 
o . DE SPIEGEL, te Amsterdam. (Zou sedert kort zijn uitg~tre~ 
d . Van LOGHOM, SLATERUS, VISSER,Uitgevers .tll.ij ,J\rnhem.~} 
e . BRUSSE , llètgevers J:uij te Rotterdam, 
f . TJl~Il~k,liLLINK &. Zonen , Uitgevers .Ml.j te rtaarlem, 
g . NIJHOF' ' s , Boekhandel en Uitgevers Mij , te den Haag, 
h . l!' . G. KROONDER,Uitgevers , te Hussum. 

I
Verder zou ook :financiële steun - in de vorm van subsidie -
worden ontvangen van de S:tfichting "CULTURELE SJ\..1&!f.IEIKING 
tussen NEDERLAND, TIIDONESTI. , SURIN.Al!E en de NEDERLANDSE ANTIL
LEN n 
Niet bekend is hoe groot het bedrag van deze subsidie is , 

terwijl ook niet bekend is , tot welk bedrag ieder van deze 
evengenoemde firma ' s in deze N. V . zouden zijn geïnteresseerd . 

Van meerdere dezer deelgenoten , zouden vertegenwoordigers 
in de dj.reote leiding der N. V. zitting hebben . Zo zou J . P . 
OOELINGH - reeds genoemd - meer speciaal voor de financiële 

aangelegenheden - 3 -
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• 

• 
1 door deze, 

aangelegenheden , zitting hebben in de Raad van ~eheer, voor 
ui tgever~tij "1:eulenhoff &. co . 

'

De eveneen~ - als voorzitter - in deZb Raad van Heheer zit
ting heb )ende , H •• 1 . van RAliD'IIJK - reed.s ~o.emd. - matig~ 
zich daarin echter een dusdanige op de voorgrond tredende 
leidende positie aan , dat het gehele bedrijf vrijwel alleen 
door hem wordt geleid en beheerd en het voor de andere be
stuurders - deelgenoten - niet mogelijk is , daarin - overeen
komstig hun ~ositie - hun stem tot uitdrukking te brengen of 
tot zijn recht te doen komen . 

De N . IJ. - aldus werd vernomen - zou het beoGen van het maken 
van winst niet direct nastreven , doch overeenlwmsti g het be
paalde in art . 2 van de oprichtings~~cte , zou het~ geheel 
meer bedoeld zijn , voor het leggen en bevorderen - verstevi
gen - van de culturele banden tussen :ti ederland en Indonesië . 

De H. V. "DJAMB.ATAN - DE BRUG- is licl van de te Amsterdam ge
vestigde 11 STICHTDfG GRAFISOH EXPORrCENTRUM" en betaald f . 
')50 contributie per maand. 

dat vorige jaa~ - aldus werd vernomen - zou Prof. K • .A . H . 
liiDDDTG, - verdere personalia onbekend - thans 'Tonende te"':. 
Scheveningen , in opdracht van de N . V. "DJAMBATAN - lees Van 
RMi.D\Y.I~~ - een orientatie- reis hebben gemaakt na?r Indonesië, 
voor het bestuderen van de afzet mogelijkheden etc . voor de 
N.V. daar te lande . Prof. HIDDD~G was voor de Japanse bezet
ting , verbonden aan ,. Balei Poestaka" - Het .oureau voor 
Volkslectuur· in Indonesië . 
Vermoedelijk heeft Prof. BIDDING, deze reis in gezelschap 
van RAND. riJK gemaakt . Deze - Van .RAI-JDillJK - n . 1 . heeft het 
vorige jaar ook een reis naar Indonesië gemaakt . 

" 'Doordat Van .dàND\:IJK ook zitting heeft in het bestuur - lei
ding - van de Stiohying : " CUJJJ.'URELE SAHlill-J\/EilCING tussen 
NEDL 1LAND , INDO:NESI11 , SU J:NAl' •lE en de llE.IJl!.iRLAliDSE ANTII.J.J:~" , 
is men in tot oordelen bevoeBde krin8en van mening , dat hij 
van ~NDWIJK , hierdoor in de geleGenheid is , om. de N . V . "DJ 

lBATAN - DE BBmG - te bevoordelen , wa&rover in uitgevers- krin
I gen en de boekhandel enit;e ontstemminG zou zijn ontsta:m. 

ljetreffende : " OPBOU\1 - PE1ffiANGUNAN" werd vernomen , dat deze 
Uitgeverij is gevestigd te Djakarta , t~enoeng - Uütiung- Saha

ri . 
Na de orientatie-reis van Prof. HIDD~G, in Indonesië , werd 

de uitgeve rij ''OPBOBW - PElliBANGUNAN "-'~de beste uitgeverij 
genoemd , welke daar te lande bestaat . 
111aar werd vernomen , is de directeur van de N. r. "DJ~:B .... :'IJ!" 
c . de KONING - reeds genoemd -, in April 1950 naar Indonesië 
vertrokKen , ten einde daar mede de leiding van deze uitgevert 

Hieruit mag met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
worden geconcludeerd , dat hoewel én de N. V. nnJ.AL:B.AT.AN" én 

1

op zich te nemen . 

. . de uitgeverij "OPBOU\1 - PEiiiDAimm~AN ·r ogenschijnlijk twee ve 
schillende instellingen zijn , in feite deze b~~de instellin

en één geheel zijn - vormen :J 
De aan acht blijft op deze a f,ngeleeenheid gevestigd en zodra 
hieromtrent iets naders WOL~t vernomen zal daarvan bericht 
worden gezonden . Einde . , 
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personalia en verdere bekende gegevens, van de personen 
in dit schrijven genoemd • 

• 

• 

1. 

2 . 

Udin DJAl!.!\L alias ADJNEGORO, geboren te Tala· ri , 14 "''ugustus 
1904, journalist, wonende te Amsterdam, Paulus Potterstraat 
20 hs. 

Mej . G. ter BRAAK , geboren 15 April 1908 , secretaresse bij 
de N.v. ~jambatan - De Brug-. Venàeee personalia niet be
kend . Is niet ingeschreven in het Bevolkingsregister te 
Amsterdam,-

3 . Jesaias ,Frederik , Hendrik , Albert , de la COURT, geboren te 
Leiden , 11 October 1902, wonende te Wassensur. 

4 . Gerrit , GOEDHART, geboren te Ams·~erdam , 28 Jnnuari 1932, 
ktm toor bediende bij "Djombnton ~ wonende te Amsterdam , 
Hoofdweg 196 I • 

5. Andries , HELSLOOT, geboren te .1\msterdt.m, 18 Maart 1914, 
boekhoudall bij ''Djambat~nth , gehuwd me"L Louise Constance , 
l~RGADANT, geboren te Batavia, 18 Februari 1913, wonende te 
Amsterdam , Geuzenstraat 84 II. 

6 . Arend , OOSTl:.:Rli~K , geboren te Amsterdam, 3 November 189 , 
Kan toerbediende bij "Dj ambatan" , gehuwd met Har ia STO~, ze
boren lletringen (Duitsland}, 13 Januuri 1908 , wonende te 
Amsterd~m , Reinier Claeszensstraat 29 II. 
OOS'rBHThlJ\: , was vfln 1941 tot atn het einde van de oorlog lid 
van de 1 • • s . B. en van Mei 1942 tot Mei 1943 blokleider vrm 
deze beHeging. Terzake werd hij op 14 Jtmi 1945 gearresteerd 
en vanaf diex datum tot 18 April 1946 geïnterneerd Ln het 
interneringskamp te Lnren. Werd in Mei 1946 voorweerdelijk 
buitenvervolging gesteld , m&t ontzetting uit de 4 bekende 
rechten voor de tijd van 10 jaur.-

7. J . P. ROMIJN , geboren 29 Mé.l~"r·~ 1912, produotie- chef bij "Dj am 
baten "• Werdere personalül niot bekend. In het Bevolkingsregis 
ter te Amsterdam niet ingeschreven . 

'a. 

9 . 

Jan SCHOU'I']N , geboren te Amsterdam, 22 Juni 1912, uitgez.vr 
bij "Djambatan" , gehm1d met C tharina Elisabath van ROOD 
geboren te Maastricht , 11 Juni 1913, bee1dhoudster , won de 
te /unsterdam, Oranje Nassaulaan 33 hs. , 
J . SCHOUT5:~ is oud Officier l~iscaul bij het Parket voor de 

Bijzondere Rechtspleging te Ams ~:rdrun. Van hem i~g~kend 
dat hij gaar.be verblijfhoudtiP ~:sen nachtkroe;r~ · 

Mej . J .A . de VRIES, geboren 29 October 1928, steno typiste 
bij "Daambatan:t Verdere person~üia niet bekend . Is bij het 
Bevolkingsregister te lunsterdam niet ingeschrevèn . 

10. HAZIL, geboren te Medan , 26 November 1918 , lid redactie bij 
"Djambatan" , wonende te .Amsterdum, Corn . Krusemanstraat 66Ill. 

11. - 2-
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11. ~sen SU«IRJb~I , geboren te Rogodjambi , 1 ~anuari 1926 , cor
rector bij "Djl:lmban tan" , \lOnende Prinsengracht 766 bv. 

12. Fredericus, \'ilbelrnus , MICHELS, geboren te /.ns terdam, 19 Ju
li 1906, copY'rriter bij "Djambatan" , gehuwd met Ma:rtine 
Pauline , Louise PET, geboren te Hoogeveen , 8 December 1906, 
wonende te Ju:tsterdam, Prins Hendrikk~de 178 bv. 

13. Hetty KLAVEREN , geboren te Utrecht , 21 Maort 1916, kantoor
bediende bij Dj embatan , wouende te Arnsterdem, Prinsengracht 
833 hs . 

14. Amal ~~~ geboren te Bjndjoi , 31 Au~ustus 1922, redac
teur bij Djambatan , wonende to Amsterde~m , Lornonstraat lOObv. 

15. ~!ATOHIR , geboren te ~emnrunG , 25 Juni 1925, vertaler bij 
Djambatan , wonende te \lnsterdum , Alnstelkode 165 I . 

:1.'6 Raden SOERJ"ADI echtgenote van Noomi WIRL DI:1 .''l'P , geboren 
te Hodjodadi , 2 October 1920 , vertaolsterh' v•onende te Am

tO't>S!i sterdaw, Lomanstraat 43 hs. I bij Djamb tr.n , 

17. \7illem, de la COURT, geboren te Wassenaar , 21 October 1927 , 
documentatie biJ .JjtJnbatan , wonende te Amsterda!n , !"'"oorder
stra•v 70 I . Gehuwd net Betty van Steenderen , geboren te 
Busserr. , 16 l:ei 1924. 

18. Alide Johanna WINGENDER geb. de \liTTE, geboren te ..:'\msterdam 
14 April 1903, gehuwd :met Hermanus Maria Alphocus , rli:~GE:iDER 
werkster bij Djambatan , wonende te AmsterdAm , Reinwardl s-ti:Pe 
straat 73 I . 

I gescheiden 
19. Maria Ml rg~rete Johanna , .3/1. tAS , geboren te Haven (Duits

land) 21 December 1911 , gBhxwM/Nem Theederus Leenardus Jo
~'!{ sephus van der BOK , kon toerbediende bij Dj ombatan , wonende 

te Amsterdam, Gr. vrm Prinstere.rc.strm1t 18 hs. 

o. 3 . 
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erwerp: "De Brug- Djamoatan" 

B. O.S . van 3 Augustus 1950 
No . 89867 ~ .v.B. Z . 

VE.rtT.tiOU\'IELIJK 

J 

Naar aanleiding van he~ terzijde vermeld schrijven 
word~ medegedeeld , dat , indien tot uitgitte van hat bl ad 
"De Brug- Djamba,;an" wordt overgegaan, getracht za.L worden 

tqhet U regelmati g te doen toekomen . (einde ?r 



RAPPORT VAU C . XI 

Betr. : Uitgeversbedri jf 
1 

~ 
II. v. "Djambatan" (De Brug)r ~ 

Bijl . : drie 

Ondershands ontvan~en van ID Amnterda~, :e-evens be
treffende het Uitgeversbedrijf N. V . "Dj ambatan" ( ue Brug) . 

Het betrekkelijk rapport ~aat hiernevens, vergezeld 
van een l ijst in tweevoud van personeel , dàt bij de N. 7 . 
"Dj e.mbatan" v1erkzaam iv . 

Verzoeke te agender en en terur.; aan C. XI. 

O. XI , 4-9-1950 . ~ 

~ 
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Betr. : 

RAPPORT 

Uitgeversbedrijf l'T. ~ . ':>jambatan" (Oe BJ;Ug) , 
(5eve stigd te .W.ster,.:~_ s...::, er~ ngrach t 590- 592 . 
Tel . 3,692 Directie , e.zport (OPBOUW - PEHBANGIDiA.N) . 
Tel . 45191 Redactie , productie , adm. 

Bijl . : twee 

-

:t- 1 
, 

X I 
/ 

. ~ 
x -

,. 

De K. V. in opri chting 11 DE BRU"i-" werd aanvankelijk opgericht op 
14 Juni 1949 . Als domicilie werd gekozen Keizers~racht -o . 620 . (Des
tijds was hier gpvestigd het weekblad VRIJ NED.ERL \l D) . 

Deze N.V. -erd op 30 1aart 1950 een feit , onder de naam: Uit
eeversbo drijf DJ.A:.mATAli (DE BRUG) en gevestigd Herengracht 590- 592, 
Amstcrdo.m . 

Directeuren dezer H.V. zijn: 
,Jillem Jan SCHOUTEN, geboren 20- 11- 1919 , wonende te Amsterdam, van 
r~reestrs.at 76 en 
Cornelis de KONING, geboren 27- 5- 1917, wonende te Heemstede , Frederik 
van l~edenplein 31. 

In de Raad van Beheer hebben zitting: 
Rendrik latheus van RAND fiJK , geboren 9- 11- 1909 , wonende te .Amster
dam, ~tadionkade 88, als voorzitter en 
Jan Foutels COELINGH, geboren 16- 2- 1905, wonende te Bl oemendaal , Aca
ciälaan 6, als lid . 

Commissarissen zijn: 
Jan Rudolnh ~~u~rlOFF, geboren 6- 9- 1905, wonende te P~terdam , Apol
lolaan 77 III en 
Frederic von EUGID-, geboren 29- 10- 1897, wonende te Amsterda~ , Sophia
laan 3. 
Al deze personen zijn Nederlanders . 

Uit de acte van oprichting en 1el uit:Art . 2 bandelende over 
DOEL en rTIDDELEN, blijkt dat het kaoitaal f 200 . 000.- bedraagt . 

De ~. V . stelt zich ten doel het vervaardigen - uitgeven en in 
omloop brengen- van boe ~en , brochures , tijdschriften, kranten en serie 
werken met betrekking tot het culturele-, maatschaopelijke- en poli
tieke leven en de cul turele-, maat~chappelijke- en politieke voor

lich·bing van de volken van Indont: sié , Suriname en de Ned .• .Anti llen en 
voor·t;s alles. ·te doen wat dit doel lcan bevorderen . 

Daarbi,j zal bijzondere aandac1rt .• ,orden bes-teed aan de verhou
ding tussen de volken v an Nederland en Indonesië met in achtnerning 
der geldende uetten en de eer van deze volken , e . e . a . in constructieve 
zin en deMocratiscue geest . 



Opgave personeel werkzaam bij de "N . V. DJAMBATAN" Uitgeversbe
drijf , gevesti gd te Amsterdam, Herengracht 590 - 592. 

~ Volg. ! Geboorte- ! 
datum ! loon 

I 
No . I Naam. werkzaam v.! werkzaam tot 

1 . 

2 . 

3 . 

5 . 

7 . 

a. 

9 . 

10. 

11 . 

13. 

14. 

15. 

16. 

1? 

18 

! ADINEGORO alias , 
! DJAMAL Udin 

! &~=a~;K ( vr) 
secretaresse 

f 

; J . T.H. A. de la 
j COURT 

medewerker uitge
verij . 

G. GOEDHARD 
Kontoor bediende 

! 
t ' !14-8- 1904 jf. 600 
I T 
!15-4-1908 jf. 250 

! 
l 1 
ill- 10- 1893;f. 500 . . 

I 

i 28-1-1932 i f 50 . 
! I 

!1- l - 1950 
! 
11- 1- 1950. 
! 
! 

tl- 1- 1950. 
! 
! 
I 
I 
11- 1- 1950. ! 

e 
A. HEL300T I 1 1 

118-3-1914 jf. 50o . 
1
1- 1- 1950. 

boekhouder 
I 

C. de KONlNG 
Uitgever 

2?- 5- 191?ir. 550 . i1- 1- 1950 

A • 00 STERlNK 
Kantoor bediende 

! ! 
I 1 ' . 

' 1 Î3-ll- 1897 jf. 300 1- 1- 1950 

M. O'.rT.ENS ! t 

Kantoor bediende ':31- 10- 1925if. 200 1- 1- 1950. 
I 1 1 

H.M. ven RANDWIJK , ; 9- 11- 1909 1 f . 1000. ; 1:-1- 1950. 
Uitgever i i i 
J . P . ROMIJ.N ' i29- 3-1912 ir.583 , 3~ 1- 1- 1950. 
productiechef . ! 

1 
! ' C. SCHE~ '! 15- 9- 1903jf. 416. 1- 1- 1950 

bureau ohef 1 I 

J . SCHOVT]N 
uitgever 

' 22- 6- 19l 2jf.?OO 

l 
J . A . de VRIES (vr) 29-l0-19~f. l75. 

! steno tijpiste " ! ! , 
!! ! I i 

HAZU. , t26-ll- 1918jf. 416,69 
redactie-lid ' · 

SUWIRJ.ADI 
corrector 

. ! 
I t 

' yî9Mti§liT9jf. 300 
!1- 1- 1926 l 

! ! 
H. v. d . ZWART (vr),!l9- 10- 1919!f.-
~ntoor bediende ! ! ! 
F . W. l1ICHELS ~) .. ...! 19- 7- l906!f . 416. 611 
cop~riter ! ! 
N.KLAVEREN (vr)~ ! 21- 3- 1916!f . 300. 
kantoor bediende ! 

! 

1- 1-1950 

1- 1- 1950. 

1- 1- 1950 

1- 1- 1950 

12- 2- 1950 

1- 3-1950 

1-3- 1950 

' 

I 
I 

29- 4-1950. 

26- 2- 1950. 

l 31-3-1950. 

' I 
I 

I 
l 

t 

29- 5-1950. 



vervolg 2. - 2 -

' Volg. ! Geboorte- ! 

·~To . ! Neum datum ! loon werk za om v. ! werkzaam tot 
! ! 
! 

19. HAMZ(R)AH Amal ! 31- 8- 1922 !f. 350. 17- 5- 1950. 
vertaler ! ! ! 

20 . :tl.A TOHIR " ! 25-6- 1925 !f. 200 . 1- 6- 1950 
vertaler. ! ! 

21. SOERJADI {vr)' 
! 17- 7-1923 !f. 250 1- 6- 1950. 

vertaalster I ~ ! 
1 ! 

22 . W. de la COURT ! 21- 10-1927 lf. l50 1 14- 5- 1950. I 

documentatie ! ! ! I 
1 l 

23. F .H. NEETER ' l 
1-4-1933 !f. l8 p.w. t 1- J.:-1950 11- 2-1950 . 

l oopjongen. ! I 1 
1 

24. A. J . WJNG:ENDER 14- 4-1903 !f. 21 . p.w. ! 1-1-1950 . 
werkster. 1 1 1 

( vr) i . . • ! 1 

25. J . M. lt.lliESCHE 26-8-1915 I ~ } 19- 2- 1950. 11- 3-1950. ·f . 20 . ~.w. 
werkster. 

T ! I 

! 
( vr) i ! ! 

26 M. M. J . SARAS (vr~! 21- 12- 19ll!f. 24 p.wJ 2- 4-1950. 
kantoor bediende ! 1 1 ! 

1 

• 
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GEHEIM - RAPPORT 

Ton tijde van de Ronde Tafel Conferentie zijn hier te l~de >e
s prckingon gevoerd tussen de huidige ~nister-president v~~ de R. I.S. 
en de links- socialisti.sch georiënteerde 11Vlc.ungroép 11 ,met de bedoel inG 
om tot een nauwe onderlinge s9.!llenwerking te geraken. 

Hierbij zou door de heer HATTA de voor-.vaarde zijn gesteld, dat 
de te Amsterdam wonende Indonesier DARSOiro, die i n nauwe betrek':in1cm 
met de "V'l~n-roep" stond, in de red.B.ct!e van haar or·~aan "De Vle.L111 

zou worden opgenomen. Dit is enkele maanden daarna inderdaad geschied. 
In het nummer van 14 Januari 1950 van dit weekblad schreef de 

redactie - evenwel niet reppende over de besprekin~en met de R. I . s . -
dat het haar verheugde dat DARSONO een oude bokende, eindelijk s c
zwicht wao voor het herhaaldelijk toti hem gerichte verzoek redactie
lid to worden. Vooral nu de vrijheidsc:rbrijd van de Indonesische vol
lteren zijn bekroning had gekregen moest de opne "ting van Darsono in 
de redactio eezien worden als'bcn symbool vun onze verbondenheid met 
''do jone;e Indonesische republiek". 

Aanvonkelijk schijnt het verder in de bedoeling te hebben ::c
lee;en, dat iJef LAST als vertegenwoordtger van "De Vla.n" en als ver 
bindingaman tusocn de "Vla::ngroep" en de R. I . s . no.ar Indonesië zou 
gaan, doch instede van hem vertrok op 2 Februari 1950 per !!!. . s . ,.Poe
lau Laoet" genoemde Darsono naar Djakarta. Uit de kop van het Vla"'
blad blijk~ , dat Darsono redactielid in Indonesië is. 

Op 13 Mei 1950 is vervolgens Jef Last no.a.r Indonesië vertrok
ken. Zowel hij als Darsono schrijven vandaar artikelen in "De Vla..Tl" . 

Tijdens de in de aanhef dezes bedoelde besprekingen is van de 
zijde van de "Vlamgroep" een voorstel bij de Indonesisc:1e autoritei
ten ingediend te!' nadere uitwerking van het be ginsel van sa:rrenwerking 
tussen deze groep en de regering van de R.I.S •• 

Eén der daarin n~ar voren gebrachte augcesties betrof de uit
gifte van een blad, dat - de~~mdig ~leid - een concentratie van 
niet- Stalinistische , progressieve en de Republiek vriendschappelijk 
gezinde personen tot stand zou kunnen brengen. Voorts is daarbij ~
wezen op het ontbreken van betrouwbare , deskundige voorlichting over 
Indoneoië in Nederland en in andere Europese landen, weshalve de ves
tiging van een Indonesisch persbureau 1n Nederland gewenst VTerd be-
açht . ' 

In verband hierQede kan ~emeld worden dat in de laatste rnarol
den van 1949 van Indonesische zijde aan Dirk SCHIL!? (directeur van 
"De Vlam") de leiding van e en West- Europees Informatiebureau voor de 
R.I.s . moet zijn aangaboden. Hoe dit echter ook zij, in het ber;in van 
dé maand Juli j .1. heeft , .naar uit doorgaans betrouwbare bron is vcr
nomen, een bespreking plaats Gehad tussen vertegenwoordi~ers van do 
"Vlamg:roep", o .w. Dirk Schilp, en het Indoneoische Hoge Co!!L!lissarie.at 
hier ter stede • waarbij toen door de heer Schilp is voorgesteld om 
te Amsterdam een persbu_~au op te richten , dat zich voornamelijk zou 
moaten bezighouden met de voorlichtins omtrent Nieu\7- Guinea en met de 
distributie van artikelen over dat l and aan de pers . Als kostenraming 
voar dit persbureau is o-ogegeven een bedrag van 50 . 000 gulden. 

Het Indonesische Hoge Commissariact zou sympathiek tegenover 
dit voorstel staan doch men wenste al vorens een beoluit te ne :ten eerst 
de deskundige omtrent Nieuw- Guinea- aans-ele genheden, net na-:le . !r ·:oh. 
YAUIN, te raa.dJ}legcn. 

(Het mag als bekend verondersteld worden , dat de "Vla.::.3I'oep" 
de aanspraken van de R. I . s .-regering op Hieuw-Guinea steunt) . 

De uitgifte van een blad, ook een der sw_;gesties van de "Vl<:nl
groep" varkeert kenneli~k in een ver ;evorderd stadium. 

Door de - nader in dit rapport nos?; ter sprake komende - Stich
hinf5 "Nederl and- Indonesië" , waa.rvun Dirk .3chilp, directeur van "De 

"• voorzitter is en J . l'l.g.Ricmeno vw1 de - gcl'l.oe ,.zuam 1:>e~ende -
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Vcrenisinr.; nNcdcrland-IndonesiÖ", zijn besprekingen gevoerd om geza
menliJK te komen to·t de uitgifte van .. ecn weekblad gericht op nrunen
mrking tussen Nederland en Indonesie. Do Hoge Commissaris va11 Indo
nesië in Nederluna zou hi~rmede reeds zijn iustecming hebben bctui~d • 

.; ..... De titel van het blad zal zijn: "Do Brug - Dja'Ubato.n" (D.ja:nbatan = 
brlló) en de redactie zou in handen komen va.'l Johan W.E.P..ie!lens vd. 

· In een "Ten. Geleide" zou de redactie in het eerste nU!Ili:ler dat 
emstreeles October l!loct verschijnen, o.a. willen bekendstellen, dat 
"D.e Brug - Djambatantt , vroeger orgaan van de Vercnigin~ '.?ederlo.nd
Indonesië" , als zelfstandig orgaan verschijnt en verder nog het na
volgende . 

Het blad zal -b,7ee-tali~ worden ui tgep;cven n.l. in het ITederlands 
on in de "Ba.hasa Indonesia" ~Indonesische taal) on er zullen twee re
dacties zijn, respectievelijk één Indonesische te Djakarta en é6n be
staande uit Nederlanders te Am.nterda.rn. "Djambatan" zal met gelijke 
tekst in Indonesië en in Nederlund vor::schijnon. Voor alles zal "De 
Br1.1.~ - Djambatan" een nieu-Nsblad on oen "im- en exportblad" zijn, 
maar daarnaast een onmisbare bron v·m voorlichting voor hen t die zich 
voor de ontwikkeling van Indonesië in het algemeen en voor a.e Ueder
lando-Indonesische samenwerking in het bijzonder interesseren. Ge- •. 
tracht zal worden de 11laatste ereschuld van Nederland aan Indonesio 
te helpen verzoenen, geslagen wonden te helen on wederzijdse vooroor
delen uit de weg te ruimen". 

Omtrent gonoe!:lde Stichting "Nederland-Indonesiëtt kan worden 
nedegedeeld, dat deze op 1 fJaart 1950 is opgericht door Dirk Schilp, 
directeur van "De Vlam". De stichting stelt zich ten doel het bever- -
deren van de industrl.alisatie van Indonesië , alsmede de i."!l- en export . 
Dirk Schilp huldigt de opvattinB dat deze onderneming onge~Nijfeld 
kans van slagen heeft indien er ln Indonesië begrip voor wordt ge
wekt en wanneer het de stichting goed gaat betekent dit z.i . een be
staansmogelijkheid voor velen van de "Vlamgrocp" . 

Bekend is· verder, dat do heer Schilp noz een of ander plan 
heeft . Hij ziet namelijk de mogelijkheid om materiaal voor grote en 
lüeine drukkerijen bijeen te brengen. Dit is voorgebracht bij het 
Indonesische Hoge Commissariaat waarbij is gebleken , dat van Indone
sische zijde grote behoefte bestaat a.a.n drukkerijen. 

Aanvankelijk was het niet duidelijk waarvoor deze druY~erijen 
nodig zouden kunnen zijn• doch een modedelin,) uit een geheel andere 
maar volkomen ingewijde bron zou mo ;olijk hicrop .. betrekking kunnen 
hebben . Dozc mededoling behelst , dat in Indonosie het streven bestaat 
staatsdrukkerijen op te richten, die ook alle particuliere drukwerken 
zullen moeten drukken . Door l icentie- weiseringen en ?een o:f benoei
lijkte papiertoewijzingen,'enz ., wil men dan het p~iculiere druk
kersbedrijf tot heengaan dwingen . Tevens heeft men dan volkomen in 
de hand wat wel en wat niet gedrukt zal worden. 

~ Ten besluite zij opgemerkt, dat er een vrij regelmatig contact 
bestaat tussen de "Vlamgroep" en het Indonesische Hoge Co~issariaat . 
Bij dit contact speelt ook de Duitser F . Kief , redactielid van "De 
Vlam" , kennelijk een rol. De achtergrond van dit con~ act vindt moge
lijk belichting in de woorden van Jef Last tijdens de vierde Vlam
conferentie op 18 December 1949 te Amsterdam, namelijk, dat door do 
leiders van Indonesië gezegd was , dat geen enkele politieke opvat
ting ten aanzien van Indonesië zo sympathiek \Vas als die van "De 
Vlam" . 

15- 8-1950. 
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In aan~luiting op de laatste alinea van het ~heise rapport 
d.d. 15 AufiUstus 1950, handelende ovor de vcrhouding tussen de 
n. I.s. (thans R. I.) en de "Vla.mgroep", zij de aandacht gevestigd 
op "De Vlam" van 19 .Augustus 1950, No.,;2, waarin de Indonesische 
onafhankelijkheidsdagt de 17de Auzuatus, ~lordt herdacht . 

In dit "I!!dones~ë-nummor" is op do frontpagina, naast een 
tekening van een Indonesiër, die oen dikke Eüropeaan, die het "ko
lonialisme" moet uitbeelden, van zijn ochouders \7arpt, een kort 
redactioneel woord opcrenomen waarin de aandacht op de datum 17 
Augustus 1945 wordt gevestizd, toen het volk van Indonesië zijn 
historische kCi!ls greep, door in he·t; vncuum tussen Japanse neder
laag en Nederla.T'l.dsc OD.!!I.acht het koloniale juk van zich af te schud
den • 

.. "De Vlam, draagster vun do h~sto tradities van het met In.do
"neoio verbondon socialisme be~;-roet op deze dn.e;, op dit vrijheids
":feeerb vo.n Indonesia. het Indonosiocho volk, zijn aanvoe:z2der~, onze 
"oude strijdmakkers. Love de Republiek Indonaoia! Leve het volk 
"van Indonesia.! n • 

Het artikel "Vijf jaar merdeka" gea:f'·c een overzicht van wat 
er tussen 1? Augustus 1945 en de gelijke datum in 1950 is voorge
vallen. Vijf' jaren van Indonesische glorie. "Daartussen vijf ja
ren van Nederlo.nd.se schande tevens". 

"Indonesische glorie. Eén groot volk, waaraan de koloniale 
"heerser opzettelijk het ondernijs in de kunst van lezen en schrij
"ven, een van de vvornaamste voorwaarden voor het opbo~wen van een 
"eigen staat , heeft onthouden. Een koloniale heerser, die onder de 
"dekmantel van een zogenaamd ethische politiek de ui-cbuiting tracht 
ttte beotendigen. Die de vrijheid van vereniGing, van vergadering, 
"en van dru.k,Pe:!:'s - de crond.slagen van de democ.ratie - aan. dit voll: 1

'poo~ te onthouden. Die onder do aanvoering van de koloniale re-
11 actJ.onnair WELTER de schuchtere poging tot het ve zwerven van meer 
"vrijheid, de petitie SUTARDJO, heeft a:f'gewezen. Die door koeiie
"contra.cten, door de toepassing van de "poenale sanctie", door de 11
inrichting van het concentl.'D.tiekamp Boven-Die;ocl - do enige "daad" , 

"dia Nederland ten opzichte vart do ontwikkeling van Irian, of' zo 
"ge wilt, Niauw-Guineu, -heeft verricht - een uitbuitingssysteem 
''trachtte te handhaven, waarin de mone n1o t alloen van de opbrengst 
"van zijn arbeid wordt beroofd, doch wa.nrin tevens door een genie
"pigc en gomene politieterr~ur, door een spionnendienst de menae
"lijko waardie;P.eid wordt geschonden" • 

Even verder wordt gezegd; "Twee data. Twee feiten. Daartus
"aen vijf jaren ven Nederlandoe schande. Aanaporing to-t ger;eld 
"reeds in 1945 bij de Britse bevel voerder Generaal CHRISTINSOli. 
"Infame verdachtmakins van do leiders en hun bedoelingen, door hem 
''beurtelings te betichten van fascistische gezindheid en -onderwer
"piog aan het Japanse imperialisme; van heulen net het stalinisme , 
neet !.:oscou. Woordbreuk, door het zenden - in strijd met artikel 
"192 van de Uederlandse Grondwet - van eon 3rote troepenmacht, ba
"staande uit dienst:2lichtige militairen. Verbrokkeling, door met 
"list en gewold ereeren van zolfstandi~ deelstaten." 

· In deze trant voortgaande betoogt de niet genoemde schrijver 
o.a. nog het navolgende. 

"Opnieuw lrisleiding list en geweld door onttrekking, na de 
nsouvcreiniteitsove:!:'dracht, van de KNIL-;lsdadigers aan de jurio
"dictie van de R.I.s. en hen, de stoottroepen, huurlingen en landa
"knochten van het koloniale bewind in de gelegenheid te stellen, 
"tegen de wettige regering te rebelleren. Woordbreuk, door het toG
••s·lïaan vtm een gezarrlischap van do rebellen in Nederland, door hot 
"niet beletton van tegen de R.I.S. gerichte vijandelijlte consp:lru
"·lïioa1 door het wettigen van do rebellie met ho·lï zenclan van de 
"Kor·l;ena'Jr". 
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Ook de k~estie ffieuw-Guinea wordt onder de loupe genomen en 
in verband hiermede wordt gezeBd, dat Poederlandhet wereldhistori
eche feit van de Aziatische revolutie nog steeds niet wil erkennen. 
"Om de bevolking te :paaien w·ordt van Nederlandse zijde een groots 
"opgezette ca:mpa.:;n.e gevoerd, waarbij hot gro.tis uitdelen van tex
"tiel een onderdeel vormt. 
" Traditiegetrouw ondersteunt het Nederlandse gouvernement alle 
"rnarionettengroepen, die financieel van Nederland afhankelijk zijn 
"en hetzij onder leiding staan van collaborateurs met Japan, met 
"de Kempetai, hetzij sujetten zijn vnn de Uefis (de Nederlandse ge
"hcime politie), zoals de heran ARIKS en JOUWE". 

En dan: "dat er nog steeds een kwea·tiie Irian is is te Vlijten 
"o.an do halsstarrif_;e houding va.n de Nederlandse koloniale regering, 
ndie er ·t;er R. T.C. niet xoor terugdeinsde met chaos en oorlog te 
"dreigen indien Indonosie het coiil.J?romi~voorqtel inzake Irian zou 
"vcruorpen". · 

De inhoud van he·!:; ar·!iikol "Terugblik bij de proclamatie van: 
oen eenheidsstaat Indonesië" gesch.reven door GGra.!'d VAlTTER (d.i. 
G.v. 't REVE) is afgestamd o~ de zienswijze van de schrijver dat 
de l~ederlanders in Indonesië k..vamen als hebzuchtige veroveraars. 

11Deze Hollandse piraten en zeehelden hebben hun stempel ge
"drukt op de Iiederlandse geschiedenis en aan hun invloed (Jan P1e
"tersz.Coen, Van Heutz, Colijn) hebben de Nederlanders zich tot op 
"de huidige dag niet kunnen onttrekl::en: De vloek der boze daad 
"heeft zich de eemren . door op de Ncderlsnders gewroken". 

Verder: "De kleine roofstaat tussen de Dollard en de qphelde, 
"d. w.z. zijn heersende klasse, bekostigde zijn onderd...T"Ukkingsappa
"raat (ook over het licderlandse volk) met de uit Indonesië wegge-
" sleepte schatten". 

Van de bekende schrijfster Bep VUYK is in hetzelfde nummer 
vun "De Vl8I!ln een artikel gepubliceerd over nAmbon en de republiek 
der Zuid-Molukken" , waarin zij o.a. schrijft, dat Ambonnezen ~e
nadonezen en Timorezen de keurti.•oopon vormden van het K.H'.I.t., ko
zakken in dienst van de Nederlon.ds-Indische regering. 

Volledifiheidshal ve zij ten slotte nog vermeld dat de stich
t ing "De Vonk' te lunsterdamt d.ie het weekblad "De nam" ui tgeett , 
ter celegenheid van hot vijrjar1g bestaan van de Indonesische re
publiek een uitgave het licht deed ziçm, ge·t;iteld "Vijf jaar indo
nasla mexdeka in de Vlam" • bevattende een ovorzicht van de gebeur
tenisoen in beeld en woord, sa~engestold o.an de hand van platen, 
hoofdartikelen en beschouWJ.ngen in "De Vlam" sinds 17 Augustus 
1945 door (de Duitser) Frits KIEF, deel uitmakende van de redactie 
va.n hot blad. 

2-9-1950. 
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Hieruit blijkt , dat de uitgave v~n de gecombineerde edities, alleen al 
uit de advertentie opbrengst in Nederland verkregen, zal kunnen worden 
Îedekt . 
ls spelingafactoren blijven dus de opbrengsten van in Indonesië ver

kregen advertenties en de gezamelijke abonnementen beschikbaar . 
Indien de advertentiecontraeten uitwijzen dat 80-90% der advertentie
ruimte is voltekend , kan worden overgegaan tot het op deze basis sluiten 
~n een kortlopende lening teneinde de eerste kosten op te vangen. Deze 
~ning zal dan zodra de adveTtentieselden (welke pas worden voldaan na 
het geplaatst zijn der advertenties) binnen komen worden afgelost. De 
mogelijkheden tot het afsluiten van een dergelijke lening zijn aanwezig. 
Doch ook nog op andere wijze-zal worden getracht de benodigde geldmid
delen ter beschikking te krijgen. Initiatiefnemers hebben de mogelijkheid 
om bepaalde zaken, welke reeds in de aandacht van de Economische afde
ling van het Hoge Commissariaat zijn aanbevolen, met Indonesië af te 
sluiten, mits de Indonesische economische autoriteiten toestemming ver
lenen voor het beschikbaar stellen van deviezen . Het ligt in de bedoeling 
om de eventuele commissie welke door deze transacties beschikbaar komt 
grotendeels over te dragen aan de Stichting Weekblad de Brug- Djambatan, 
teneinde de in de toekomst nodige uitbreiding van apparatuur en organen 
te kunnen bekostigen. Bovendien zal dan een nuttige reserve kunnen worden 
gevormd . 
Dat de sympathie en steun voor het boven uiteengezette project van de kant 
van de Indonesische autoriteiten onmisbaar is spreekt vanzelf. 
Direct is dan ook het Hoge Commissariaat in Nederland met betrekking hier
~e benaderd en mocht de sympathie en steun van deze zijde worden verkre
~n; ook onder de Indonesische gemeenschap in Nederland blijkt grote be
langstelling te bestaan. 
Echter zal een daadwerkelijke ondersteuning door het verlenen van de no
dige faciliteiten b.v. op het gebied van papierimport met eigen deviezen 
en voor eigen gebruik nodig zijn. 
Ook advertenties en inlichtingen, de handel betreffende , van de Indone
sische regering zullen welkom zijn. Hierdoor zal het gemakkelijker vallen 
die Nederlanders te overtuigen die door hun vroegere instelling slechts 
zeer langzaam oog voor de werkelijkheid kunnen krijgen. Ook adressenma
teriaal zàl zeer op prijs worden gesteld , vooral dat dan de Indonesische 
handel en industrie, opdat deze kunnen worden bewerkt voor advertenties, 
abonnementen en berichten. 
Wij hopen dat de inhoud van het bovenstaande een voldoende inzicht zal 
geven in de bedoelingen en plannen van de initiatiefnemers, maar mochten 
vragen open blijven dan zullen deze gaarne worden toegelicht . 

Amsterdam, 16 Augustus 1950 
Raphaelstraat 8 

STICHTING WEEKBLAD DE BRUG-DJAMBA~AN 
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I DJ'AHAL Ud:ln ~4-8-1904 1r. 600 !.1.-1-1 950 I 
1 jonr.nol1st. f ! I 
I G.tor BRAAK (-n) ~5-4-1908 ~.250 i,l-l-1950. ! 
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I modewerker uitge-

j . 1 
! veri • ! ! I 

~ G.GOED1IARD ~-l.-1932 ~f 50. 
1
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! Knn toer bediende 
I t 1 l ! 
1 A. HELSOOT ?-e- 3-1914 ~f'. 500. :l-l-1950e 
1 bOekhoudor 1 1 1 
~ c. de KON !tiG ! 27-5-1917 !t. 550. ll.-1-1950 
'· Uitgever 1 1 1 ! I i .tl. OOSTERJNK I ! I 
1 Kontoor bediende is-11-1897 it.300 i l-1-1950 

i H.OTT:ENS ! ! l 
1 Kantoor bediende i31-10-1925If.200 1-1-1950. 
l l l 
1 H.M.van R/~tr./IJ.K i9-11-l909 !f.1000.I 1-l-1950. 
I Uitgever ! i i 
i deP• ROMIJ.N i29-3-1912 lf.585,5~ l-l-1950. 
! productiechef. l ! 

l ! J 
~ 15-~l903:f.416. ~ l-l-1950 

! 
t C. SCIIEWl 
J bureau ohe1' 

l 
l 29-4-1950. 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 26-2-1950. 
1 
! 
I 
1 

I 
I 
! ~1-3-1950. 
I 

t l ! 

~~~ r~ SCHOUTEN ~ 2~-6-l912;f.700 
1
1 l-l-1950 

~ 111tsever ' 
I J l l 

1 
1 

13. I J .A. de VRIES ( vr~ 29-10-l92.àr .1'75. l.-1-1950. l 
t steno tijpiste ! J 

1 
I 

f r , I 
l HAZD.. j 26-11-1918·

1 
:f • 416, Gt

1 
l.-1-1950 I 

l redoctie-lid 1 
! ! ! ! i SUW.IRJADI i tta;}enHX01 :f • 300 I 1-l-1950 l 

1 corrector , 1-1-~926 1 ! 1 
! .! ~ l ! 
! H. v.d.Z\IART (vr) !l9-1Q-1.919!:f'.- ! 12-2-1.950 l 29-5-1950. 
!lftm toor ba diende 1 I 1 I 
! F.~UI~~ ! l9-7-l906Jf.416.66 ~-3-1950 1 
!COP~ri ter ! ! ! I 

l8 ! N.KLAVERIN (vr) ! 2l-5-1916!f'.300. t 1-5-1950 1 
!kantoor bediende 1 1 ! r 

! ! r 1 r 



-
1 loon 
! 
1 

19. ! BAJlZ(R)AH AOOl !31-8-1922 u•.350. l'l-5-1950. 
1 vertaler t l 1 
l ! l 1 

20. ! MATOHm 12&s6-l925 u·.aoo. t 1-&-1950 
1 vertaler. ! ! ! 
! 1 ! l 

21. 1 SOXR1ADI (vr) ! 17-7-1923 lt".250 I l-G-l950e 

l 

I t70rtaolster l ! l 
I ! l 1 ! 

22. 1 W.do lo COURT ,.. IP..l.-lG-1929 ~t.l.50 l 14-5-1950. ! 
1 documentatie I 7 J J 
J I ! l 1 

23. l F.'H. NlilET.im ! 1-4-1933 · lf.lB p.\v. f l-l-1950 l 
! loopjonsen. i ! T t 
1 l l ! ! 

24. I !l.J. WING:ENDm (vr!) 14-4-1'903 lf.2l.p.w.l 1-l-1960. 
I \"Jerkstcr. 1 t 1 

•
! ' I ! 
! er .U. MKESC!IE ( vr) Ï 2&-a-1915 lf .:m.!l.w.! 19-2-1950. 
1 erkster. I I ! 
! l ! l 

26 ! ll. :.J • SA~S (vr) I 2l-l&-l9lllf. 24 p.uJ ~4-1950. 
1 bUltoor bedi6llde ! l 1 
! J 1 1 

I 
I 
! 
! J.l-3-1950. 
I . 
t 
t 
I 
! 
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