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Datum on"tvangst bericht:--- J .IJ • .-.,~'-J~,.....,rr--
,t~ I'P· cJ" 'J ],. /pl. <i 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar ,~ ~~------
. '/ .. ~/./..?J Waarderl.ng b ericht: betrouwbaar 

Tevens bericnt gezonden aan:--
Medewerkende instanties:---
Ondernomen actie:---

A CD I_! 3_,:t! r,. 

Van· een iniorrnant is het volgende vernomen: 
Op Vrijdag 18 April 1952 vond op het Hoge Commissa

riaat van de Republiek Indonesi! een bespreking plaats 
~ tussen de zaakgelastigde van Indonesi~ en enige vooraan-

( ." staande personen van 11 De Vlam, t.w. D.SCHILP en RI"EMENS. 
Bij deze bespreking bleek, dat Dirk SCHILP tijdens 

zijn bezoek aan Brussel op de Indonesische Ambassade al
·;~:,· Ljc/() daar (zie dezerzijdS! schrijven Doss.l3/ll4-138 van 16 

/v /v April 1952) inzage had gekregen van een geheim rapport 
over de zaak Westerling. Dit rapport bevat alle beschei
den op deze aangelegenheid betrekking hebbende. Van dit 
rapport is een uittreksel gemaakt, da~ gesteld is in het 
Nederlands en Frans. SOHILP heeft de beschikking over een 
uittreksel in het Nederlands gesteld. 

•A~ \ Tijdens de bespreking werd besla-een, dat in het or-
11/y ~ gaan "De Vlam" een uitvoerig artikel zal werden geplaatst 
y~ over WESTERLING. In dit artikel zal vooral worden gewezen 

~ r op de bloedige terreurdaden van Westerling c.s. 
~~·z Tevoren zal door middel van aanplakbiljetten met het 
V" .. opschrift "Wie is Westerling? Leest nne Vlam" en pamflet-

~&!" rn de aandacnt van het publiek worden gevestigd op be-
À "~ 'Y "'( eld artikel in "De Vlamt'. (einde) 
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·Datum ontvangst bericht z.--
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbàar 

Waardering be...:icht: betrouwbaar 

Tevens bel.'icht gezond,en aan:--

Medewerkende instanties:---. 
Ond~rnomen actie:~--

, '> . " 
~~ . 

/ l ... ~Van een informan~ we:rd vernomen, \lat ·JT. zet::r ·.•;aa:f-
1 . •-' ~ , eohijnlijk' .e· en sfli tsing aan,st~ande is in "De ylan" . 

\:~' . ,J__ " Frits ,KIEl :Url"l'l"1lrdficli XI~F, geboren ~c I.'ei 1900 
(\'..V . l"te Rotterdam) hee:rt in kleine kring een circulaire ver-
~ spreid, waarin hij Dirk SCHILP (geboren 11 October 1893) 

beaohuld~gt van politieke corruptie. De zijns inziens 
lAakbare gedragingen van SCHIL)? bestaan hierin, dat 
SCHILP ten behoeve van "De Vlam" gelden he~::It geaccepteerd 
van het Hoge Commia~ariaat der R.I. KIEF is van mening, 
dat •'De Vlam• daardoor afhankelijk ia geworden van het 
Hoge Commissariaat. 

Frits KI'BJ ~~eft eveneens een brie:r geschreven aan 
D.SCHILP persoonlijk, waarin hij hem beschuldigt van mani
pulaties op f:iJlucieel en politiek gebied. 

Een arbi-eigeoommissie,.gevormd door Sam DE WOLFF 
(Salomon D'E WOLFl!', geboren· 13 Augustus 1878) en I.::EERT8NS 
(Dr Pieter Jacobus ~~ERTENS, geboren 6 September 189~) · 

·eiste na onderzoek van_X!EF, dat hij zijn ·beschuldigingen 
aan het adres van SCHILP zou in:trekken. KIEF weigürt dit 
evenwel. 

KI&!' het~:t't volg.ens inforingD.t nog een behoorlijke aan
hang in "De-Vlam" D.SCHILP zal---trachten nog v66r zijn-ver
trek naar Indonesil op 25 Januari 19~2, ~·rits KI~F uit 
"De Vlam" t§ ve.rw.:J..ià.aren. · 
... -· .. ~wäiraehiw~.k -hJ. KIEF dan zJ.jn aanhang meenemen en 

een eigen blad1~aan uitgeven. 
. , ~ De situatie is thans zo, da:t D.SCRILP zeer nau.vLsamen-
d~ erkt met het Hos.e ... P9liliili_ssariaat van de· R.I., o.a. met de 

· litaire attaché H.A.RJONO, terwijl anderzijds :B'.KIE:r sterk 
g ortaard is voor. ~oego"'"Slaviê en betl'ekkingen onde.r·houdt 

t4 de Yoegoelaviache Ambassade te 's-Gravenhage. (einde) 
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. . .·. . . . · .... · . ~',;,'x~:: ·.~tt. .. }~!;:;:;~:jj., .. ;, .• ,,. ~·., . ;: . . . 
Van . een gqed: ·. ge!~o~ee'(; per~on :. · 

vernomen: . · ,1 , : ·. .. . • · . ··.·· .. >'<·:,. 
. . . De. secretal1is, Y•n '1•.: PJ!,.~. ·:Ff.S.e ·':Qommislhl~-~.t~ _de . ~ 

Republiek Indonesil·;~hée;lt, ~ ~•.,_ :tertrou:MJ.?.jlt' .. j.é:&preJt 
· met leden van de·. stmting -~_N•f~~r.lan_. d.:..Indq.nfJ. a_ .. f. ~ ·mede ge- , 

deeld, dat de i"ege? · . vean Ind·ones~l .aan ·ht/lié',·i~e Commis- t· 
sariaat van Indonesil haar· c,nte_d,nhê-!4. ht'Ji;ft aeuit ~. 

l
over de wijze•· waarop he·t. HSge 1iiJm ssariaat·~e ''l"•gering 
va:: .Indonesi~ voorlicht over .. ll· et·.·· J.ap~ ... as vr&·d··· •_svérdrag en 
het sttandpnnt,- ~e.twélk ~e Necl.er~andee ;reaer~M:··terzake in-
neem • . · · · .. 

De reGering verla., al'dus de secrétarià,··.go$d. gedo._ 

weiniG waarde aan alleen maar" "krantenknipsèls". · , CUIJ.en.te,::;:rd.e rapporten OVer d~ze~ge;l.egenheid en hecht · 

Dè .. secrétaris· ·verzócht aan de stichting "Nederland
Ir:dcr:esH!" om h~a0_~mi9-j_el~.Jn dez~ ls:we~tüt .. _Qmdat haar. 
l?estu}lrders 15ëter ;Ln staat ZlJn om. hier ovex ya.p. ;[ederland"--
se polrrrct-!nli:ctrt1:1'Igen.._te v-erlg~~en. ' . · . 

~ 
De secretaris vëriiäarde zie ~in tegertw~o~digheid 

van DJOBl :.HAHA) zelfs bereid voor· ~at doel aan de Stichting 
... "-1~~derland-Indonesil" de nodige !inano.:ifn te verstrekken. · 

(e:tnde) · · · · · .• · 
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yoor 18!9 W ,Q6! I 

Bo. a7•:$ 

Betr. s D. §qJILP · 

{ Copie voor HBVD. 

Onder ..rw1jz1aa naar het gea,elde in rappo~ 
Rç. 26"'1 44. ll·&-1951 (Co llll97) doe 1k U e.ls bijlage 4ezes 
toekomen een tweetal, door :o. 30HILP voor het Hoge OoJIIIIliaearl•at 
opgemaakte, rapporten. 

'fevena deel ik U .mede, dat de derde alinea in àe' 
boven••~lde rapport als niet geschreven dient te word•n .._ 
Hb.OUW4. 
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RAPPORT VAN KB ACD/ !lx~Jo 
Voor HBVD en C.AW I (_ 

No. 2743 

Betr. : D. SCHILP 

Onder verwijzing naar het gestelde in rapport 
No. 2647 dd. 11-6-1951 (Co 111197) doe ik U als bijlage dezes 
toekomen een tweetal,' door D. SCHILP voor het Hoge Commissariaat 
opgemaakte , rapport en •. :&::::---

Tevens deel ik U mede, dat de derde alinea in het 
bovenvermelde rapport als niet geschreven dient te worden be-
schouwd. ~ 

KB, 28 ~uni 1951. 
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Rapport: Gagprakken met Ambonnezen. 

Het bleek niet gemakkelijk uit te vinden, waar de niet-erkende "Repu
bliek der Zuid-Molukken" in Den Haag haar vertegenwoordiging heeft. 
Het feit dat een blijkbaar hooglopende onenigheid kort geleden tot een 
soort scheuring leidde en tot publicaties in de pers, waarbij het ont
slag van een aantal functionarissen werd bekend gemaakt, leverde geen 
hulp op. Want de in verband met deze scheuring in de persberichten ge
noemde namen van de heren LOKOLLO, KAYADOE, TUTU.ARIMA en Dr. NIKIJULUW, 
waren in geen telefoon- of adresboek te vinden. 
De "Republiek der Zuid-Molukken~' leek haar vertegenwoordiging in een 
vrij obscuur straatje te hebben, pamelijk in de Bazarstraat 50 waar ze 
een etage heeft. Er is geen pom eus naambord, slechts een bordje van 
enkele vierkante centimeters bij de bel aangebracht met het opschrift 
"Zuid-Molukken". Ik had telefonisch om een onderhoud verzocht -het 
telefoonnummer is 323256- en werd zeer voorkomend ontvangen door de 
heer WAIRATA, aangezien de heer LOKOLLD, de "gevolmachtigde minister" 
van de Republiek der Zuid-Molukken, hiet aanwezig was en de heer WAIB.KrA, 
naar hij .mij mededeelde, speciaal was aangewezen om het contact met 
de pers te onderhouden. 
Er ontwikkelde zich een gesprek, waarbij ik mij voorstelde als vertegen
woordiger der "Persassociatie", het persbureau, dat artikelen en be
schouwingen levert voor diverse provinciale dag- en nieuwsbladen en ook 
voor een aantal West-Duitse dagbladen. 
De heer WAlRATA zeide .mij met genoegen ter wille te zijn. Om mij duide
lijk te maken waar het territorium der Republièk der Zuid-Molukken ge
legen is, wees hij mij op de kaart Ambon aan, Boeroe, Ceram, de Kei
eilanden, de Area-eilanden, het Tanimba-eiland en verder de eilanden
reeksen van .Wetar, Kisar etc. , naar hij mij verzekerde honderden eilan
den. Het eiland Amboina telde een 40.000 inwoners en de Zuid-Molukken 
werden door een half millioen mensen bewoond. 
- Vormen deze mensen ethnologisch een eenheid? vroeg ik. 
- De bewoners van deze streken zijn te beschouwen als overgangsrassen 
tussen de Maleiers en de Melanesiers. Er zijn grote taalverschillen. 
De bewoners van 2 dorpen bijv., die miwschien een 5 KM van elkaar ver
wijderd liggen, spreken niettemin een verschillende taal. 
~ Is het de Bahasa Indonesia die deze mensen verbindt? 
- Inderdaad, maar niet op de wijze, als de Javanen menen de Bahasa 
te kunnen hanteren. Zij geloven namelijk, dat ze de Bahasa Indonesia 
buiten het Maleis om kunnen meester worden, met het resultaat, dat zij, 
omdat zij de Maleise taalregels verwaarlozen, er een raar taaltje van 
maken. · · 
- Beschouwt Uw republiek zich als in oorlog met de Republiek Indonesiä? 
- Ja, de Zuid-Molukken zijn formeel -in oorlog met de Republiek Indonesiä. 
Onze regering heeft haar zetel op Ceram, het eiland dat feitelijk een 
bergland is, zonder wegen, waar pantserwagens geen effect kunnen hebben 
en waar man nog in geen 50 jaar de bevolking zal kunnen paciferen. 
Ceram was een der laatste eilanden onder de controle der Alfoeren. 
- De Alfoeren zijn, als ik het goed begrepen he-b, eigenlijk een vrij 
primitief volk, Is het waar, dat ze nog met pijl en boog schieten? 
- Ja, dat is waar. Maar ze hebben vernuftige automatische schietwapenen, 
die op het beginsel van de boog zijn gebaseerd. Daarmee doden ze herten 
en als het moet, ook mensen. 
- Dat zijn dan zeker een soort booby-traps. Gingen ze daar vroeger de. 
Nederlanders mee te lijf? 
- De verhouding van de bewoners der Zuid-Molukken tegenover de Neder
landers was altijd anders dan die tussen de Nederlanders en de Javanen. 
Wij zijn altijd meer onafhankelijk gezind geweest, de Javanen waren 
altijd serviel. Ze zijn een slavenvolk. Daarvoor moet U de geschiedenis 
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van Java maar eens bestuderen. Ze hebben eeuwenlang de nek gebogen 
voor de despoten, die over hen heersten. En ze kwamen niet in verzet, 
zelfs als deze heersers het verkozen, alleen maar ter wille van een 
gril, mensen te doden of te laten doden. 
-Uw Volk, de Arobennezen zal ik maar zeggen, is dus meer zelfstandig, 
heeft duidelijk uitgesproken sympathie~n en antipathie~n. 
- Inderdaad. Wij laten ons niet trappen en de Hollanders hebben dit 
altijd wel geweten en ons anders bejegend dan ze tegenover de Javanen 
gewoon waren. · 
-Maar het is toch een feit, dat de verhouding tussen de Ambonneze~ en 
de Nederlanders gebaseerd was op de gewilligheid waarmee de Ambonnezen 
bereid waren voor de Nederlanders te vechten. De Ambonnezen vervulden 
toch een rol die te vergelijken is bij die van de Zwitsers in de Euro
pese geschiedenis? 
-U denkt aan het: "geen geld, geen Zwitsers". Maar het is niet waar, 
dat de Arobennezen hulptroepen waren van de Hollanders. Wij staan hele
maal niet op het standpunt dat de Nederlanders het recht zouden hebben 
om over Indonesi~ te regeren. Wij zijn ook ten volle bereid de Repu
bliek Indonesi~ te erkennen. En als wij zelfstandig kunnen zijn willen 
wij van harte graag met de Republiek Indonesi~ op voet van gelijkheid 
en vriendschap samenwerken. Wij hebben geenszins een speciale voorkeur 
voor Nederlanders. Dat is een legende. 
- Maar het is dan toch wel een hardnekkige legende. Op de vergadering, 
waar de heer HAZELHOFF-ROEEFZEMA sprak, werd over de Ambonnezen ge
sproken als over een "christelijk volk". Dat wijst toch wel op een 
innige verhouding. 
- Op Ambon zijn 50% Christenen en 50% Mohammedanen, die in goede samen
werking verkeren. Wij voelen ons in de eerste plaats Ambonnezen. 
- Die geen huurlingen willen zijn van de Rollanders? 
- Neen, zeker niet. Maximaal is 5% van de A.m.bonnezen soldaat geweest, 
nooit meer. Wij Ambonnezen waren onderwijzers, ambtenaren in dienst 
der particuliere bedrijven. Wij vormden in de Archipel een soort intel
ligentsia, te vergelijken met die der Sumatranen. Dat is niet onze ver
dienste, maar de oorzaak ligt in het feit, dat onze geschiedenis niet, 
als die der Javanen, een slavengeschiedenis is. Ik voelde mij beledigd, 
toen Mr. VEEGENS, 's Lands advocaat, dezer dagen in zijn pleidooi tij
dens het befaamde proces, dat wij nu wederom gewonnen hebben, meende 
te mogen zeggen, dat de Am.bonnezen "alleen .maar voor soldaten deugden". 
Niets is minder waar. Wij waren nooit soldaten geworden als de Hol
landers onze economie niet kapot gemaakt hadden. Toen konden we niet 
anders . .......... . 
- In welke tijd vie·l dat feit, dat de Hollanders de econo.mie van de 
Zuid-Molukken vernietigden? 
- Dat was in de tijd der Hongitochteu, toen de v.o.c. op last van Jan 
Pietersz. Coen de kruidnagelbomen bij duizenden heeft laten omhakken. 
Dat was het begin van onze ellende. 
- Niettemin wordt Uw trouw door de eeuwen geprezen? 
- Zeker, er is uit eeuwenlange samenwerking een verhouding gekomen, die 
te vergelijken is bij een verhouding tussen man en vrouw, ook als een 
der beiden ontrouw werd, nam de ander hem of haar toch weer tot zich. 
Onze tegenstelling tot de Javanen is groter dan die tot de Hollanders. 
Hoewel er van begrip voor onze situatie bij veel Nederlanders geen 
sprake is. Nog dezer dagen vroeg mij een Nederlands journalist of het 
dan wel mogelijk was, dat wij, de Zuid-Molukken, alleen en onafhanke
lijk zouden kunnen bestaan. Ik heb geantwoord: "Goà heeft ons land ge
schapen en het ons geschonken om er te wonen, en het is niet Zijn be
doeling om er ons uit te laten hongeren". We hebben trouwens altijd 
een veel hoger levenspeil gehad dan de Javanen. 
- Is het waar, dat de christelijke Ambonnezen een grotere welvaart 
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genieten dan de Mohammedaanse ALnbonnezen en dat deze laatste veelal 
in dienstbetrekking leefden tot de Christelijke Ambonnezen? 
- Neen, dat is absoluut niet waar. Want ook de Mohammedaanse Ambon
nezen zijn welvarend, ze houden zich met de handel bezig. 
- Als ik het goed begrijp was het dan zo, dat U in de samenwerking met 
de Nederlanders het heil van Indonesi~ zag? 
-Ja zeker, maar we waren niettemin· voorstanders van de souvereiniteit 
van de Indonesische volkeren en dat zijn we neg. Voor een Nederlandse 
overheersing behoefde naar onze mening geen vrees te bestaan. Dat is 
in de gegeven internationale situatie immers niet meer mogelijk. Ons 
ideaal was: de Verenigde Staten van Indonesi~. Maar het staatsbestel 
van Djakja's makelij heeft dit onmogelijk gemaakt. . 
- Waarom is het onmogelijk, dat de Ambonnezen binnen de Republiek 
Indonesi~ loyaal kunnen meewerken? En hoe moet het verklaard worden, 
dat Uw "Republiek der Zuid-Molukken" juist de steun vindt bij de 

~
iterst rechtse en reactionnaire stromingen in Nederland? · 
Wij hebben niet alleen steun gezocht bij de kringen, die U als re

ctionnair kwalificeert. We hebben ook toenadering gezocht tot de 
.v.F. Ook behoeven we ons geenszins te vereenzelTigen met de politieke 

groeperingen die hier in Nederland sympathie voor ons koesteren. Wij 
bevinden ons in oorlog met de Republiek Indonesi~. Die heeft delen van 
ons grondgeblid militair bezet, die heeft op Ambon en in enkele plaat
_sen van Ceram gevangenenkampen ingericht, waar onze mensen gevangen 
worden gehouden. De Javanen zijn altijd tegen ons geweest, hun grote 
fout was, dat ze in de Japanse tijd de Ambonnezen niet hebben willen 
erkennen als Indonesi~rs, niettegènstaande er onder de Ambonnezen veel 
meer slachtoffers van de Japanse terreur vielen dan onder de Javanen • 
-Maar is het dan niet zó, dat het aanbod van Uw regering aan Amerita 
om vliegtuigbases af te staan, door de Republiek Indonesië niet anders 
_kan worden opgevat dan als een voortzetting van de oude positie der 
Ambonnezen? Zoals in het verleden Ambon in ruil voor zekere voorrechten 
militaire diensten bewees aan de Nederlanders, zo schijnt het velen 
toe, dat Ambon nu wederom aan het Westen zijn diensten aanbiedt. Of 
vergis ik mij hierin? · 
- In de controverse Rusland-Amerika voelen wij instinctief voor Amerika, 
zulks met oog op het gevaar van het communisme, dat ook wij duidelijk 
zien. Voor Indonesi~ zien wij dit gevaar vooral bálichaamd in de 
Chinezen, want onverschillig of het nu de paran~ans· betreft -dat zijn 
de Chinezen, die al geslachten lang in Indonesiä gevestigd zijn- dan 
wel de singkeh's -dat zijn de new-comers- zij hebben zowel cultureel 
als financieel en politiek een voorsprong. En ze zijn maar al.te bereid 
het oppergezag van MAO TSE TOENG te erkennen. Wij Ambonnezen, hebben 
een soort onberedeneerde angst voor het communisme, waartegen we vooral 
confessionele bezwaren hebben. 
- U acht het communisme dus een reeël gevaar in Indonesië? 
-Ja, en we zien Java als het zwakke punt, als de reeds half gebroken 
schakel in de keten. 
- Maar denkt U dan niet, dat de dagen der Westerse heerschappij over 
Azi§ toch reeds geteld zijn? En dat alle pogingen om met geweld die 
heerschappij, hetzij in Indochina, in Korea, op Formosa, in Indonesië 
of waar ook ter wereld, slechts zullen uitlopen op versterking van 
het communisme? 
- Ik weet, dat dit de zienswijze is van NEHRU. Maar ondanks al het 
gezag dat NEHRU bezit, weet toch de hele wereld dat Pakistan sterker 
is dan India en dat NEHRU het hoofd vol zorgen heeft. Neen, wij zijn 
van mening, dat de Nederlanders onder generaal SPOOR het destijds 
hadden kunnen fixen en dat er dan een behoorlijke overgangsperiode 
mogelijk geweest zou zmjn om tot een federatief statenverbond in 
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Indonesi~ te komen. Maar die mogelijkheid is voorbij. 
- Uw zienswijze moet dus wel als pessimistisch worden opgevat? 
- Ja, dat zeker. Ik heb een uiterst pessimistische kijk op de ontwik-
keling van.de eenheidsstaat Indonesi~. Ik geef die staat geen ~ang 
leven. Zelfs op Java zijn duizenden soldaten, wier enig doel is, het 
federalistische systeem te herstellen. De eenheidsstaat is geforceerd 
en het zal onmogelijk blijken dit conglomeraat bijeen te houden. 
-Ik mag niet~ger op Uw tijd beslag leggen. Uw mededelingen zijn 
voor mij zèer suggestief, hoewel er natuurlijk nog vele vragen open 
blijven •••••••••• 
- Het zal mij een genoegen zijn U te antwoorden als U bij een volgende 
gelegenheid nog meer vragen zoudt willen stellen. U belt me maar op 
voor een afspraak. 
- Heel graag, menéer WAIRATA, ik ben U uiterst erkentelijk voor Uw 
welwillendheid. 
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Sinds de proclamatie van de Republiek "Maluku Selatang" door 
Sou.m.okil op 25 April 1950 tot heden toe, is de vertegenwoordiging 
hiervan in Nederland in handen van .mensen uit Zuid-Molukken die 
reeds lang hun betrekkingen hebben verbroken met het land dat zij 
vertegenwoordigen. Dr. NIKIJULyw c.s. zijn vanaf hun geboorte tot aan 
de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesi~ doorgegaan als Nederlanders 

. en niet als Ambonnezen. Maar plotseling na de proclamatie van de 
"R.,M. s." ondergingen zij een .m.eta.m.orphose, en werden zij ware Am.bon
nezen. 
Het is duidelijk dat deze omstandigheden niet aanvaardbaar geacht 
kunnen worden door rasechte Ambonnezen voor vertegenwoordigers van hun 
Republiek in het buitenland en in het bijzonder in Nederland. 
Hun aanwijzing op tijdsstip van de proclamatie van SOUMOKIL is te be
grijpen, aangezien op dat ogenblik in Nederland geen echte ras-Ambonees 
aanwezig was, die als zodanig kon optreden, dan wel die genegen is 
om aangewezen te worden. Na de komst van verschillende personen uit de 
"R.M.S.'', zowel op legale als illegale wijze, verminderde de invloed 

( van NIKIJULUW c.s. Er ontstond in de beginne een klein meningsverschil 
dat .mettertijd groter werd toen de "Stichting Helpt Ambon in Nood" 
werd opgericht. 
De controverse ging tussen NIKIITULUW en LOKOLLO. De Stichting werd 
door NIKIJULUVi opgericht teneinde zich langzamerhand los te kunnen 
.maken van de invloed van de Stichting "Door de eeuwen trouw", welke 
zich ten doel stelt van de Republik Maluku Selatang een twaalfde pro
vincie van Nederland te maken. LOKOLLO evenwel is niet geheel afke
rig van de steun van "Door de eeuwen trouw;'· Hij is van mening dat 
geb~ik gemaakt moet worden van de steun van deze laatste stichting 
alhoewel hij van mening is dat hij het nooit zou tolereren "Maluku 
Salatang" een. provincie van Nederland wordt. 
Naar het voorkomt wint LOKOLLO c.~. meer en meer veld, taPWijl 
NIKI~UW steeds meer invloed verliest. Het bureau van de Zuid-Moluk
ken tracht nu gesteund door de eeuwen trouw ook naast de "Stichting 
helpt Ambon in Nood" studiebeurzen uit te geven. 
Betreffende het standpunt van de beide genoemde personen ten aanzien 
van de abitoriänten van de Hogescholen die beurzen hebben gehad, moge 
het volgende worden opgemerkt. LOKOLLO is van .m.entng dat de gewezen 

r~. beurs.á.len niet in dienst .mogen komen van de R. I. NIKIJULUW· daaren
tegen is van mening dat zij in de R. I. moeten infiltreren teneinde op 
die .manier propaganda te kunnen voeren voor de "R.M.S.". 
De .mening als zou NIKIJULUW van de R.M.S. een zelfstandige staat 
willen maken binnen het kader van de R. I. is niet juist. 
Het bureau van de R.Z.M. is thans doende o.m. formulieren uit te geven 
aan de Ambonnezen om te peilen of de mogelijkhe-id bestaat paspoor
ten aan hen uit te reiken, ten behoeve van de Zuid Molukse natio
naliteit. 
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RAPPORT VAN KB 
AAN HBVD EN CAW I 

No.: 2684 
Betr.: H.C.NEDERLAND 

In aansluiting op mijn rapport d.d. 11-6-1951 
No.2647 betr. H.C.NEDERLAND (C0111197) kan het volgende worden 
gerapporteerd: 

Een Indon. medewerker heeft een onderhoud 
gehad met SUTAN SULEIMANSJAH, jongere broer van SJAHRUt. Een 
door hem opgemaakt verslag van dit onderhoud gaat hierbij: 

I 
Ongeveer een maand gele den heeft DJOEMHANA 

Sutan SULEIMANSJAH ingeschakeld om hem wekelijks een documen-
-' tatie te geven van de ree~ntr berichten met commentaar, inzake 

de werttzaamheden van het Burêau van de Republiek Zuid Molukken 
te 's Gravenhage en de gerepatrieerde Ambonezen hier te lande. 

Volgens DJOEMHANA deed hij dit verzoek aan 
SULEIMANSJAH, omdat de desbetreffende afdeling van zijn com-
missariaat niet goed functioneert. Dit is de afdeling waarin 
Ignatiue SALIM werkt. 

· SDLEIMANSJAH heeft toen de hliltJ ingeroepen 
van de heren MIC~S (het :·Parool) en de DREEF..'( Vrij Nederland). 
(Een andere informant gaf deze naam op als "v.'t REVE). 

Deze heren hebben dit werk vrijwillig en co 
amore op zich genomen. Wekelijks komen ze dan op het Hoge Co 
missariaat (R.J.~ Schimmelpennincklaan 3) bij DJOEMHANA. 
Om niet zo op te vallen gaat altijd een Indonesiër mee. De ee 
ste keren ging ~ULEIMANSJAH mee, d~arna ~~ERJADJ.~ 

Woenédag13 Juni J•l• Z~Jn MÎCH.f..cwS en de DR 
met SULEIMANSJAH naar het H.C. gegaan. Hier heeft de DREEF,~ 
die een studiegenoot is van Dr. SUMITRO, met deze laatste ook 
een onderhoud gehad. Bij zdn gelegenheid worden dan de berich
ten over de afgelopen week besproken en ook de internationale 
politiek. 

De Republiek Indonesia stelt veel belang in de 
~ zaak WESTERLING en ~OT en wacpt met ongeduld, welke . 

stappen de Nederlandse regering terzake zal nemen. . . .-J 

Naar aanleiding van het laatste bericht, dat 
WESTERLING in Parijs is gesignaleerd, verwachten MieRtELs en 
~e DREEF, dat hij vandaag of morgen hier in Nederland zal op
puiken. Dit hebben ze dan 90k DJOEMHANA gezegd. 

~ . Volgens SULEIMANSJAH is er no~ geen inlichtin-I ~,-~gen dienst aan het Commissariaat verbond;n&(1?). Wel heeft een 
~ tij~e terug WATHINENA, van de Buitenlan s ienst getracht er 
· eem op te richten, maar het schijnt, dat hij er niet in is ge

slaagd. 
/l De Javaanse Commissaris van Politie is hier 
~~ gedetacheerd geweest voor een heel andere zaak, denkelijk de 

I zaak WESTERLING. 

KB, 15 Juni 19 51 
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~ lmVD EN C4W I 

No.: 2647 
Betr.: H.C. NEDERLMlD 

Uit goede bron werd het volgende vernomen: 

Nu SCHXLP en RIEMERS niet meer optreden als 

'

Politiek adviseur van DJOEMHAIA, hebben twet andJtre Nederlandere 
deze taak overgenomen, hierin bijgestaan door StiLEtMAN sHIH, jon
gere broer van SJAURIR. De namen van deze personen zijn ïïlj nog 
·niet bekend. 

• '"l 

Dezelfde ewerker deélde medtt dat hiJ fike-
t a afkout g 

dende het verslag van een erhoucl dat ... a.ae-
HiLP had gehad met Dr. NiijJJULUW in R'clam en ut 
zgn. hoofd van de Repubif Ier Zuid-Eolu:'-k~ in 

In dit rapport werd ook nog de naam genoemd 
van een rlede,rlander. Medewerker meende dat 41 t een zekere _J,AIWK 
VAN PABS~uit Wassenaar was, doch is van deze naam in het geheel 
nïit ziüçJtr, omdat hij in die tijd geen bijzonder·• aandacht aan dit· 
rappo~t besteedde. 

{:. Op 18 JlUli a.s. geeft DJOEMHANA et"n dinft" 
aan veltschillende buitenl~""lee vertesenwoor4igera in Ne4erland. 

Oorspronkelijk zouden worden uitgeno4ig~r de 
vertegenwoordigera van Tajecho-~lowakije. Polen, CUba, India en 
BLOM van Buitenlandae Zaken. Om de een of ander4 reden waren de 
vertegenwoordige~e van CuQ&_fn In4~a verbin4erd. In pla~• van 
deze twee zouden dan de Belgj.sche en Rueaiaohe vertegenwoordigers 
worden uitgenodigd. _...,...._._ 

DJOEMHANA voelde niet veel voor de Ruaaiache 
vertegenwoordiger doch wist zijn keuze uit deze twee niet te b~ 
palen. Tenslotte werd er om getosaed, waarop Ru-.land won_- · 

DJOEMHANA zei toen: " wacht nog even met het 
versturen van de uitnodigingen, want mijn vrouw heeft ook een atem 
in dit kapittel fl. 

KB, 11 Juni 1951. 
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Btwrts etDm:tten ·•' Ail?&tzM. 
Bet bleek alet gemakkelijk uit te vinden • waar de niet-erkende "Repu
bliek der Zuid-Molukken" in Den Base; haar vertegenwoorclig1ng heett. 
Bet telt 4at een blijkbaar hooglopende onenigheid kort geleden tot een 
aoort aeheuring leidde en tot publioaties in de pers, waarbij het ont
slag van een aantal 1"unot1ona.risaen werd bekend g811aakt 11 leverele geen 
hulp op. Want de in verband met deze scheuring in de perabel'iohten g..,.. 
noe.ad.e aanum TaD. cle heren LOltOLLO, KAY.ADOE, TUTUARIMA en Dr. NIKIJ'ULtM • 
waren iA ae•a telefoon- ot adresboek te Yinden. 
De "Republiek àlr Zuid-Molukken" bleek haar vertegenwoordiaing in een 
ni3 obaouur a\raat.1• te )lebben, namelijk in de Bazarstraat 50 wau ze 
een e1;aae heeft. Er is snn pompeus naalllbord, slechts een bo:Mje va!l 
ealcele Yierkante oftti.m.atera bij de bel aangebracht met het opsehritt 
"Zu14-Molukken". Ik had telefonisch ".rn een ·onderhoud verzocht -he~ 
teletoomnvee'r ia ~23256• en wel'd zeer YOorkomen4 ontvangen door 4e 
heer WA.IRATA· aana-zien de heer LOXOLLD, de ""gevolmachtigde .l'ldllS.•tn" 
TU 4e llepu.b{iek de Zuid-Molukken, àiet aanwezig wae en de neer WAIRATA, 
naar hij mij mededeelde, speciaaM, was aangewezen om het contact .met 
de pers te onderhouden. 
Er oatwikkelde zich een gesprek, waerbi j ik mij voorstelde als vert;esen
woordiger der "Peraassooiatie", bet persbureau, dat artikelen en be
soh0UW1ngen leTart voor diverse prov1no1ale dag- en nieuwsbladen en ook 
voor een aantal West-Duitse dagbladen. 
De heer VfJ.1:11.1:1A zeide mij met genoegen ter wille te zijn. O.rn mij 4u1de
l1jk te maltea waar het territorium der Republlèk dar Zuid-Molukken ae-
1~ ia1 wees hij JD.ij op de kaart Ambon aan, Boeroe, Oeram, de ltai• 
e1laa4en. te .Azoe-e1landan, het Tani.mba-eiland en verder de eilaactea
X"e•k•en 'Mil Wetar, Jtiaar eto. , naar hij mij verzekerde holl4e:rd-. eilan
d•· .. , eilaatl .&mboina telde een 40.000 inwoners en de Zuicl-Molukka 
...... door eea· balt .millioen mensen bewoond. 
• ·'Nl. ea 4eze JDt.nata ••hnol.ogiaoh een eenheid? vroeg ik. 
- Dl 'Mwone;rs un 4•ze atreke zijn te besohouwen els overgangsrassen 
•u•en >48 Mele1ere en 4e Mele.nesiers. Er zijn gmte taalveraobJ.llea. 
De bawours vu. 2 torpen bijv., die m1wsob.1tln een 5 ll4 van elkaar ftl"-!
w1Jd_.4 l1.sgea, apreken n1ette.m1n een versohillende taal • 
.; te hei A• Bahaaa ID4oaea1a 41e deze .mensen verbindt? 
." IDAC'4. .. 4, .maar niet op de wijze, als de Javarum .manen de Babaaa 
te klumen hPteren •. ZiJ geloven uameliJk, dat ze cte Bahasa IndoMilia 
buiten het Kaleis om kulmen meester v;o~den, IBBt bit resultaat, 4at ziJ, 
OJIIat ziJ 4e Maleise tlaalx-egels v-..waarlozen, er een raar taaltje ftA 

~-· =·· ... Besehouwt Uw rep 1u zich als in oorlog .met de Republiek Ialould.lt 
- la, 4e Zu14-.J10l ziJn tormeel in oorlog met de Republiek lDdoaeall• 
oaze neer. ia& baett \~al' ze'el op Oe.nm, het eilalld dat te1tel1Jlt eea 
bercJ.ud. ia, zou er "-.e&en, waar panteerwagens geen erteot Itwulea be-Mil 
en ,.__. - aos 1A ,....,_ 10 Jaar 4e beYolkine zal ·lcunnen paoiterea .. 
OeJIU waa ._ dezr laat~A• e1lea\en o&lder de controle der Al:toe1'8n.. 
- De .Al.foel'ea z1jn, als llc het goed begrepen heb, eigenlijk eea n1j 
prSJd.,iet YO)Jt, Is het waar, 4a\ ze nog met pijl en boog schieten? 
- Za, f.at la W&U"· lfaar ze he~ben vernu.f'tige automatische schietwapenen, 
d1e op het beglnael .,..n 4e boog zijn gebaseerd. Daarmee do4ea ze her'• 
en ala het .aoet, ook mensen. - Ja' zijn 4an zeker een soort booby-traps. Gingen ze daal' 'QOegeJI de 
Ne4al'lardel'a Me •• lijf? 
- De YUhou.41D8 Yen 4e bewoners der Zuid-lfolukken tegenover de lfe4er
l.u4ws was al '134 u4ers du die tussen 4e Nederlan:lers en 4e Za'9'1lD8n. 
W1J zij a alt1j4 aev oaatbankelijk gezind geweest, de J'avanen wa.~ 
altS.jd SU'T1el. Ze zijn een slaftllvolk. Deervoor .moet U de geaoh'l.e4en1a 

I 



Yan lava .maar eens bestuderen. Ze hebben eeuwenlang de nek gebogen 
Yoor de despoten, die over .ben heersten. En ze kw8JD8n niet in Yerzet, 
zelta als cieze heersera het verkoaen, alleen maar ter wille van een 
gJ'il, menaan te doden of te laten doden. 
- Uw Volk, de A.m.bonnezen zal 1k maar zegen, is dus meer zelfstandig, 
heett duidelijk uitgesproken sympathieln en ant1path1eln. 
- In4erdaad. Wij laten ons niet trappen en de Hollanders hebben dit 
altijd wel geweten en ons anders bejegend dan ze tegenover de lavanen 
sewoon waren. 
- Maar bet is tooh een feit, dat de verhoudine tussen de Alnbonnezen en 
de Baderlanders gebaseerd was op de gewilligheid waarmee de Ambonnezen 
bereid waren voor de Neélerlànders te veohten. De Ambonnezen vervulden 
tooh een rol_ die te vergelijken is bij die van de Zwitsers in de Euro
pese g•schiedenis? 
- U denkt aan het: "geen geld, geen Zwitsers". Maar het is niet waar, 
dat de Ambonnezen hulptroepen waren van de Hollanders. Wij staan hele• 
.maal niet qp het standpunt dat de Nederlanders het recht zouden hebben 
om oyer IDd.one$11 te regeren. Wij zijn ook ten volle bereid de Repu• 
bliek IDlonesil te erkennen. En als wij zelfstandig kunnen zijn willen · 
wij van harte graag met de Hepubliek Indonesi~ op voet van gelijkheid 
en Tt1endsohap samenwerken. Wij hebben geenszins een speciale voorkeur 
voor Nederlanders. Dat is een legende. 
- Maar het is den toch wel een hardnekkige legende. Op de vergadering, 
waar de heer H.AZELHOFF-ROEEFZEMA sprak, werd over de A.m.bonnezen ge
sproken als over een "christelijk volk". Dat wijst toch wel op een 
1Daige .,._.houding. 
- Op Ambon zijn 50' Christenen en 50" Mohammedanen, die in goede samen
weltbs -.erkeren. Wij voelen ons in de· eerste plaats Ambonnezen. 
- Dte geen huvl1Qgen willen zijn van de Hollanders? 
- Neen, zeker niet. MaxUJaal is 5~ van de A.m.bonnezen soldaat geweest, 
nooit .meer. Wij .Am.bonnezen waren onderwijzers, ambtenaren in dleut 
der particuliere bedrijven. Wij vormden in de Archipel een soort intel
llgentaie 1 te vargelijken met die der Sumatranen. Dat is niet onze Ter
d1ua'•• Mar de oo:rzaak ligt in het teit, dat oDZe geschiedenis niet, 
als die der Zavanan, een slavengeschiedenis is. Ik voelde .mij beledigt, 
~oen Mr. VEBGPBS, 'a Lands adYooaat, dezer dagen in zijn pleidooi '13-
4ei;La het bet'.-d.e pJ-ooes, clat wij nu wederom gewonnen hebben, J18ellde 
te aogen zeggen, dat de .Am.bonnezen "alleen .maar voor soldaten deugde.D"• 
Biets is mind.er waar. WiJ weren nooit sol~ten geworden als de Hol
lud.ers onze economie niet kapot gemaakt hadden. Toen konden we niet ·-··· .......... . - Ia welke t;ijd Yiel dat telt, dat de Rollandera de eoono.mie nn de 
ZUid-MOlukken vernietigden? 
- Dat was in de tijd der Hongitochteû, toen de v.o.c. op last van Jan 
Pletersz. Coen de kruidnagelbomen bij duizenden beeft laten omhakken. 
Dat was bat begin nn onze ellende. 
- Niettemin wordt Uw trouw door de eeuwen geprezen? 
- Zeker, e:r is uit eeuwenlange samenwerking een verhouding gekomen, die 
te verfelijken is bij een verhouding tussen man en vrouw, ook als een 
de.r be den ontrouw werd, nam de ander hem of haar tooh weer tot z1oh. 
Onze tegenstelling tot de Javanen is groter dan die tot de Hollanders. 
Hoewel er van besrip voor onze situatie bij veel Nederlanders geen 
sprake is. Jfog dezer dagen vroeg mij een Nederlands journalist ot het 
dan wel mogelijk was, dat wij, de Zuid-Molukken, alleen en onafhanke
lijk zouden kunnen bestaan. Ik heb geantwoord: "Go4 heeft ons land ge
aobapen en het ons geschonken om er te wonen, en bet is niet Zijn be
doeling om er ons uit te laten hongeren". We hebben trouwens altijd 
een veel hoger leYenspeil gehad dan de Javanen. 
-Ie het waar, dat 4a christelijke Ambonnezen een grotere welvaart 
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fenieten dan de Mohammedaanse Anibonnezen en dat deze laatste veelal 
n dienstbetrekking leetden tot de Christelijke Ambonnszen? 

- Neen. dat is absoluut niet waar. Want ook de Mohammedaanse Ambon
nezen zijn wel varend • ze houden zich .met de haDdel bezig. 
- Als ik het goed begrijp was het dan zo, dat U in de samenwerkins met 
de Nederlanders bet heil van Indonesii zag? 
- Ja zeker, maar we waren niettemin voorstanders van de souv•rein1te1t 
~ de Indonesische volkeren en dat zijn we nog. Voor ~en Nederlandse 
overheersing behoet"de naar onze .mening geen vrees te bestaan. Dat is 
in de gegeven internationale situatie immers niet meer mogelijk. Ons 
ideaal was: de Verenigde Staten van Indonesi§. Maar het staatsbestel 
vaa Djakja's makelij heett dit onmogelijk gemaakt. 
- Waarom is het onmogelijk, dat de 1\mbonnezen binnen de Republiek 
Indonesiä loyaal kunnen meewerken? En hoe moet het verklaard worden, 
dat Uw "Republiek der Zuid-Molukken" juist de steun vindt bij de 

·,uiterst rechtse en reaotionnaire stromingen in Nederland? 
·':": Wij hebben niet alleen steun gezocht bij de kringen, die U als re
aotionnair kwalificeert. We hebben c•ok toenadering gezocht tot de 
x.v.p. Ook behoeven we Onft geenszins te vereenzelvigen met de politieke 
groeperingen die hier in ft*derland sympathie voor ons koesteren. Wij 
bevinden ons in oorlog met de Republiek Indonesi§. Die heeft delen ~ 
ons grondgebied militair bezet, die heeft op Ambon en in enkele plaat• 
sen van Oeram gevangenenkampen ingericht, waar onze mensen gevangen 
worclan gehouden. De J'avs.nen zijn altijd tegen ons geweest, hun grote 

• tout was, dat ze in de Japanse tijd de Ambonnezen niet hebben willen 
erkennen als Indonssitirs, niettegenstaande er onder de Ambonnszen veel 
meer slachtotters van de J'apanse terreur vielen dan onder de Ja~en. 
- Maar is het dan niet zó, dat het aanbod van Uw toegering aan .AmeriJ:a 
om vliegtuigbases at te staan, door de Republiek Indonesil niet andere 
kan w~den opgevat dan als een voortzetting van de oude positie der 
A.mbonnezen? Zoals in het verleden Ambon in ruil voor zekere voorreohten 
militaire diensten bewees aan de Nederlanders, zo sohijnt het velen 
toe, dat Ambon nu wederom am1 het Westen zijn diensten aanbiedt. Ot 
Tergis 1k mij hierin? 
- In de controverse Rusland-Amerika voelen wij instinctiet voor Amerika, 
zulks met oog op bet gevaar van het .communisme, dat ook wij duidelijk 
zien. Voor IDdoneaii zien wij dit gevaar vooral belichaamd in de 
Chinezen, wan'b onverschillig of het nu de paranatans betreft -dat zijn 
de Chinezen, die al geslachten lang in Indonesiä gevestigd ziJn .. dan 
wel de singkeh's -dat zijn de new-oomers- zij hebben zowel cultureel 
als financieel en politiek een voorsprong. En ze zijn maar al te bereid 
het oppergezag van MAO TSE 'l'OENG te erkennen. Wij .A:nbonnezen • hebben 
een soort onberedeneerde angst voor het communisme, waartegen we vooral 
oonfass1on•l• bezwaren nebben. 
- U acht het oommUDisme dus een reeël gevaar in Indonesië? 
- la, en we zien Java els het zwèkkw punt • als de reeds half' gebroken 
schakel in de keten. 
- Maar denkt U dan niet, dat d,e dagen der Westerse heerschappij over 
Azil tooh reeds geteld zijn? En dat alle pogingen om met geweld die 
heerschappij, betzij in Indochina, in Korea, op Fbrmosa, in Indones11 
ot waar ook ter wereld, slechts zullen uitlopen op versterking van 
het communisme? 
- Ik weet, dat dit de zienswijze is van NEJmtr. Maar ondanks al het 
gezag dat NEHRlJ bezit, weet toOQ de hele :~ereld dat Pe.Idstan sterker 
is dan India en dat DHRU het ho-otd vol Zörgen heef't. Neen, wij zijn 
van mening, dat de Nederlanders onder generaal SPOOR het destijds 
hadden kunnen fixen en dat er dan een behoorlijke overgangsperiode 
mogelijk geweest zou z~jn om tot een federatief statenverbond in 



ID4ones11 te komen. Maar die mogelij~id is voorbij. 
'l't t1w zienswijze moet dus wel als pessimistisch worden opgevat' 
~ Ja, dat zeker. Ik heb een uiterst pessimistische kiJk op 4e on.tw1k
k•l1ng van de eenheidsstaat Indoneail. Ik geef die staat geen lang 
leven. Zelfs op Java zijn duizenden soldaten, wier enig doel 1s, heb 
tederalistisohe systeem te herstellen. De eenheidsstaat is getoroedtl.'d 
en bet zal onmogelijk blijken dit conglomeraat bijeen te houcten. 
~ Ik mag nietlqftger op UW tijd beslag leggen. UW mededelingen zijn ,-oe' mij zeer suggestief, hoewel er natuurlijk nog vele Tl'llgen open 
blijTen •••••••••• 
- Het zal lld.j een genoegen zijn U te antwoorden ale U bij een wlgeJI4e 
gelegenheid nog .meer vragen zoUdt willen stellen. U belt • maar op 
voor een ar spraak. 
- He€1 graag, .me._ WAl.RA'fA1 ik ben U uiterst erkentelijk voor Uw 
welwlllendheid. 

--
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Sinds de proclamatie van de Republiek "Maluku Selatang" door 
Soumokil op 25 April 1g5o tot beden toe, is de vertegenwoordiging 
hierven in Nederland in handen van mensen uit Zuid-Molukken die 
reeds lang hun betrekkingen hebben verbroken met het land dat zij 
vertegenwoordigen. Dr. NIKilOLUW o.s. zijn vanaf hun geboorte tot aan 
de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesi§ doorgegaan als Nederlandere 
en niet als Ambonnezen. Maar plotseling na de proclamatie van de 
"R. M. s." ondergingen zij een meta.morphose, en werden zij ware Ambon
nezen. 
Het is duidelijk dat deze omstandlgheden niet aanvaardbaar geacht 
kunnen worden door rasechte Alnbonnezen voor vertegenwoordigers van hun 
Republiek in het buitenland en in het bijzonder in Nederland. 

'I 

Hun aanwijzing op tijdsstip van de proclamatie van SOUMOKIL is te be~ 
grijpen, aangezien op dat ogenblik in Nederland geen echte ras-Amboneea 
aanwazig was • die als zodanig kon optreden, dan wel die genegen is 
om aangewezen te worden. Na de komst van verschillende personen uit de 
"R.M.S.", zowel op legale als illegale wijze, verminderde de inTloed 
'Van NIKIJULUW c.s. Er ontstond in de beginne een klein meningSTerschil 
dat mettertijd groter werd toen de "Stichting Helpt Ambon in Noocl" 
werd opgericht • 
De controverse ging tussen NIKidULUW en LOKOLLO. De Stichting werd 
door NIKIJULt~ opgericht teneinde zich langzamerhand los te kunnen 
maken van de invloed van de Stichting "Door de eeuwen trouw", welke 
zich ten doel s~~t van de Republik Maluku Selatang een twaalfde pro
vincie Tan Nederland te maken. LOKO~O evenwel is niet geheel at.ke• 
rig Tan de steun van "Door de eeuwen trouwn. Hij is van .mening dat 
gebruik gemaakt moet worden van de steun van deze laatste stioht1ng 
alhoewel hij van mening is dat hij het nooit zou tolereren "MalUku 
Salatang" een provincie van Ned~land wordt. 
Naar het voorkomt wint LOKOLLO c.s. DiEter en meer veld, terwijl 
NIKIJULUW steeds meer invloed verliest. Het bureau van de Zuid-Moluk• 
ken tracht nu gesteund door de eeuwen trouw ook naast de "Stichting 
helpt Ambon in Nood" studiebeurzen uit te geven. 
Betreftende het standpunt van de beide genoemde personen ten aanzien 
Tsn de ebitoritinten van de Hogescholen die beurzen hebben gehad, moge 
het TOlgende worden opgemerkt. LOKOLLO is van mening dat de gewezea 
beursàlen niet in dienst mogen komen van de R.I. NIKIJULUW daaren
tegen is van DEning dat zij in de R. ~. moeten infiltreren teneinde op 
die .manier propaganda te kunnen voerfin voor de "R. M. s. ". 
De mening als zou NIKIJ'ULUH van de :R':'M.,s. een zelfstandige staat 
willen maken binnen het kader van de R.I. is niet juist. 
Bet bureau van de R. Z.M. is thans doende om formulieren uit te geven 
aan de Ambonnezen om te peilen of de mogelijkheid bestaat paspoor
ten aan hen uit te reiken, ten behoeve van de Zuid MOlukse natio
naliteit. 
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Betr. : H.C. NEDERLAND 
; 12 JUli 1951: '; 

.A(D/111 Tq_l 

Uit goede bron werd het volgende vernomen: 

NunSCH:ELP en RIE.MENS niet meer optreden als 
Politiek adviseur van DJOEMHANA, hebben twee andere Nederlanders 

taak overgenomen, hierin bijgestaan door SULEIMAN SHAH, jon
broer van SJAERIR. De namen van deze personen zijn mij nog 
bekend. · 

Dezelfde medewerker deelde mede, dat hij enke
en eleden een rapport had gelesen op het· H.q. afkomslag .. 

~~~~~' ou en e et verslag van een onderhoud dat eem mede
erker van SCHJl.P;had gehad met Dr. NIKIJJULUW in R'dam en met 
AIRATA, het zgn. hoofd van de Republiek der Zuid-Molukken in 
ederland. 

In dit rapport werd ook nog de naam genoemd 
van een Nederlander. Medewerker meende dat dit een· zekere LAWICK 
VAN PABST uit Wassenaar was, doch is van deze naam in het geheel 
niet zeker, omdat hij in die tijd geen biJzOndere aandacht aan dit 
rapport besteedde. 

Op 18 Juni a.s. geeft DJOEMHANA een diner 
aan verschillende buitenlandse vertegenwoordigers in Nederland. 

Oorspronkelijk zouden worden uitgenodigd: de 
vertegenwoordigers van Tsjecho-Slowakije, Polen, Cuba, India en 
BLOM van Buitenlandse Zaken. Om de een of andere reden waren de 
vertegenwoordigera van Cuba en India verhinderd. In plaats vah 
deze twee zouden dan de Belgische en Russische vertegenwoordigera 
worden uitgenodigd. 

DJOEMHANA voelde niet veel voor de ~ussische 
vertegenwoordiger doch wist zijn keuze uit deze twee niet te be
palen. Tenslotte werd er om getossed, waarop Rusland won. 

DJOEMHANA zei toen: " wacht nog even met het 
versturen van de uitnodigingen, want mijn vrouw heeft ook een stem 
in dit kapittel". 

K'B, 11 Juni 1951. 
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~•n pbli 'tiek· ve a.g él:li.lll<D'U>. 

Cor:::miseaxiaat, te wijl ·- _. 
L~1;!'!!~:~o~"~""~~l;.lóll+,-- eh ve:r:s~ag van e n zeiti~re :_,· ;_yfli;; . 

~·~~~~~b'~R(~,:LP.~o-~~~ U'treohj;. , · . _ · . 
_____ . n. o~tvan6en ~~1 de. ~~iohti.!lg· voor 

•. -.~.:~.LU._J. . .n-pe~ .ma~d respect ·evell.J.K f .100t':"'-• · 
.100,~~* • ,-- ~n f~240,--. - · 

Van lndonesische zijde wordt e op aanged,rongen, dat 
van het co:mmerci,.:el 'l,>ur~u yw_: ae S ic)J.ting een. zall'stan-
ige N.V. wo:-..·cttT:,,·:aetkt. (einde) • 
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op de bije Ma oh t" (Vlam-/ V 

p) in "De Roode Leeuw" te Amsterdam op 8 Maart 1951 - zie het dezz. 
chrijven No. 963-16-51 van 13 Maart 1951 - een gesprek heeft plaats 
avonden tussen de bij U bekende SOERJADI, geboren 2-10-1920 te Modjo
di, Djombang, en Dirk SCHILP, geboren 11-10-1893 te Haarla.m. 
Uit dit gesprek is gebleken, dat SOERJADI in. zeer nauw contact staat 

et de waarnemend Indonesische Hoge Comm.is-sar;i.s DJUMH./NA en tevens met 
genoemde SCHILP en met de bij U bekende Johannes, Wilhelmus, Elizaber
tus RIEMENS, geboren 23-11-1918 te Hilligersberg. · 

Het eerste gedeelte van het gesprek liep nl. over de bemiddeling 
welke SOERJADI zou verlenen voor het sluiten van verschillende handels
transacties tussen de Indonesische regering enerzijds en de Stichting 
''N ederland-Indonesi~" (lees: SCH:U.P-RIEMllNS) anderzijds. / 

Uitvoerig werd gesproken over een transactie betreffende de eenkoop 
van spijkers in West Duitsland voor de Indonesische regering. De onkos
ten, welke SOERJADI zou maken bij zijn "bemiddeling" kon hij bij RIEf 
MENS declareren. 

Vervolgens bespraken SOERJADI en SCHILP de ongewens-te· infiltratie 
van bepaalde Nederlanders ·in Indonesi~. Het was SOERJ.ADI bekend, dat 
nog kortgeleden een Nederlander in Indonesi~ was binnengekomen met het 
doel daar inlichtingen te verkrijgen voor de Nederlandse regering. De 
naam van deze Nederlander werd door SOERJ.ADI niet genoemd. 

SCHILP antwoordde hierop, dat het hem bekend was, dat een zekere 
VAN DEi! BERG, die bij hem, · SCH:U.P, op de ttzwarte lij st" voorkwam, als 
spion voor Nederland in Indonesi~,werkzaam was. Hij, SCHILP, had dit 
reeds aan de waarne~end Indonesische Hoge Commissaris DJUMHANA doorge-
gage•mgeven, die op zijn beurt deze gegevens aan de Indonesische rege
ring had geseind. Verder had SCHILP aan DJUMH.ANA voorgesteld om een 
mannetje van"zijn groep" in Indonesi~ te detacheren, die dan de Indo
nesische regering kon inlichten over de antecedenten van Nederlanders 
die naar Indonesi~ gingen. DJUMHANA had hierop - volgens SCHILP - ge
antwoord, dat hij helaas niet over de nodige volmachten en fondsen be-
schikte om dit te kunnen bekostigen. 

SOERJ.ADI zou hierop gezegd hebben, dat DJUMHAN.A over een geheime kas 
beschikte, waaruit dergelijke bijzonderheden juist werden bestreden. 

I 
Aan het slot van dit gesprek maakte SCHILP met SOERJADI de afspraak 

om dit nogmaals - zo spoedig mogelijk - met DJUMH.ANA op te nemen met 
de bedoeling, dat SCH:U.P zeggenschap zal krijgen in de ui tzend:Jng van 
Nederlanders naar Indones i~ en daarmede "ongewenste infil tratien te 
voorkomen. Einde. 
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21 fEB 1951 ... 

DER GEHEIJI 

[QtTGEBOfKTl 

51 

Met verwij zins naar m.ijn geheia achrijven van 17 Januari 

1.1., no.l00155, handelende over het 1n hoofde 4esee ver.el4e 
onlanerp, heb ik 4e eer Uwe E:zcellenUe hiernavena aan te lti.uen 
copte Tan een aohri~ven van J'Olu! J..W.~IJ te Breaen van 29 
J'~llarl. ~ .1. , gericht aan de SU.eh Una •weaerlan4-In4oneat.l• 
(:D.Sohllp, Rae•aukd• 145 'te .laaieJ!'taa). 

lfaar verluidt &Otl LuiCJlphi Yoorz1tter td.jn van Ie Stieh
til:l.g lll>uJ. tttlau&-Indonea-tl•. 

De persoon van F.van ter SLOO!, N.Z.Yoorlnli'awal 9' te Alt
atercta, Wiene e1:tnlpel •» 4• brie~ van Lu4alphl1.a atceclrukt, 
hee:t• si~n kantoor en nt111age •r bea-ohtltking patela ....." 4a 
BUohUngen •Nederlan4-Indeneeta11 en •Dut•tan4-Indoneati• •n 
zich verder bereid getoond de ealariaaen van het peraoqel te 
f1nano1.eran. 

HEf HOOFD VAN DE DIEBS4ft' 

Wr H.WtF~.!rhet 
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VGHTHOU'dELIJK 

12 Februari 19~1. 
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Onderwerp: Sticltting "Dui tsland-IndonesHf 11 
1)/.,2 t.l . 'f-l.J 

~.-&// .... ~ ·6 1/ 

IJ .J, .2.. 

Datum on~vangst bericht:---
1 .2..64 ·o ..1- :t J 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouv(baar 

Waardering bericht: betrouwbaar 

~~·,2 flll19* '; 

ACD/1o ;i'L_uj/_ Tevens bericht gezonden aan:---
Medewerkende instanties:--

Ondernomen act,~---
i ; V'/ , i 

/}·'1, . 

I~.?·· _SAr; A~ 
f I, I : .,.~~ . ! ,'.' V 

/ /1,1 i f •.. ~ 
Ten vervo.Lge op dezerzijds schriJven Doss.22/74 
2·1 Januari 1951 betref1'ende de opricu'ting van \ _'V •hf:..- / d • a. 

b t ~--v,#'·· r-
f~ ": p /// een stichting "Dui 'tsland-Indones ~t!!", wordt hierbij 
l·r /- toegezonden photocopie van een Driei·, waarin o.a. 

ovel' deze aangelegenheid .~s gesc.nreven. 
Ji'. VAH D8R SLOOT, wiens ·naam en adres als steupe.L 

voorKoiilen op bedoelde orie:t·, a.Ldus berichGgever, is 

een goede re.laliie va11 J.A.W.LUDOLPHI, de voorzitter 
van de stichting "Dui"ts.land-Indonesiê". 

VAN DEH SLOOT stelde aan de Stich'tingen "Ned.er
land-Indonesi~" en "Duitsland-Indonesiä" zijn kantoren 
en outillage ter beschikKing en hij toonde zich bereid 

e salarissen van het personeel te financieren. (einde) 
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Ioh nebae h~tllchat 'Beau.g &uf die Unterreduna am 24. da. ldta. 
ai t Ilmlll ia :Jei,aein «!er naohto~enden Herren a 8oele1unaJol&:• 
G. -.,. het ReTe, Dr. X:ettelhake• s. Bpun und J. w. 1. Rieaena. 
Wir ~4tll anlä.Glloh dieeer BeaprecJ:wnc •in&ehend die KU811ob
ke1ten erörterl, wie wir ~etst 111 Jmrze au poa1 ti ven R .. u.l tate.D 
nioht nu mi t der. ~1iioht1ng Noderla:nd-Indo.neaie kOJIIIen .k&men, 
a011dem auoh mt der nc:.oh m gUndenden Stiolltin& Deuteohlan.d-
1D4ueaia.. 
Ich h&be Ilm.en ll1 tgeteil t, daB die deu~chen P1rmen, und ..r 
lliollt JUU" die Ia- und Exporteure, sondern n.u.oh die de\ltaohen 
Pabrikan aehr at~k an dem Bandel mit Indonaaien intereeaiert 
eind und nichto l1èbl:r a;Clen, ula- wenn dieeer HaDdel aich eo 
echnell wie •6gl11Jh auabrei ten wf.lrde, um zu •1n• rege!ml..tl~igen 
warena~auaoh zu. kommen, denn &•rade Deutachl.and und Indoneaie.n 
aind. zwei Lltnd.-r, die ai oh tur einen regel.mlLBigen tV&renBuetawsoh 
eehr gut erglzl.Hn, dn atlf 4.-r einen Se i te Deut.chland daa groiJe 
In4uatr1el.and is+., wclohes o.lls In.duatr1e»rodukte nao.h Indoneaien 
lie:tern kan.n, die 1n Indonesiel1 60Daoht worden, tmd auf der ~m
deron Bette dis indonaaischon Produkte nicht nur 1'Ur die Fabr1-
kat1on l'le.ndt::rL a~ch fUr d€n Verbrauch in Deutachland g~ b•on
dcrw gesuoht wer1o~. 
Was an Importarti.keln au.e Indoneai&n in eret-er L11l1e inh-as• 
JUUae, wäre Zinn, :topra, bttee, Tee, Zuolter, ErdnU.ae, Rot&nf, 
Oaaa1a Vera, Gewû.rze, Porlm.uttersohalen, l:opal Ulld Dea•r u.a.w •• 
Wir k~n.ntan nioht nar alle dilioben Ind\Uitrieprodakte aua Dntaeh-

. land ll•fer.u, eond&rn auoll Uaaehin•, dia tur den Au11Ht.u cler etce
nen Indua'trie in Indoneeien gebrauoht werden k~n..'len •. 
Ea iat Jetat cwiechen Deutsohland Ulld Indoneeiezt der nwe Hua4e1Jt
vertraa »&rft.phien wordea, der nooh aaf aeine Ratif1s1eruaa wazote"\. 
81e aoblqen lllir TOr, eine äbalioha Stioh~~. wie e1e in Ilolla4 
fur Wederl.e4-Indon•1• beateht, ~etc' 1A Deu.taolll.and tUr De\lta.,._ 
lezl4-In401leeien cu arr1chten und datUr 41e intereaaientm Jlirm• 
heran.wsiehttn und ~ varan.laeaen, 111 tgliecl d188er 8t1ob.ttrac n 
weroen, um d..ann zu. voreuohen, Uber 41•• neae Stioh'in& 1Jl erater 
l4nie den Bandel mi t Inionuie su lei ten. 
K•m• Hl"'la 1at prin.U.piell bere1 11 wie Ibrlen &aleh llitc•t•1l t, 
4iese Organi•ation :tUr Deut.aehlllld &uf a1oh. zu nelJun a4 bi~. 
auoh andere ill'-reaaiene lirllen mi t heranzwd.e~. Ioh ~ohte 
tuaadrUcklltà henorheben, !ai d 1... ube1 t tur dJ..•. n•u• St1ohtiae 
aa:r rein kan1JIInniaoher Qrcm4l .. • ia llallle 4e2' óft1aiell feat-

• 2- / 
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.A.n die 

Stiohtin& Bederlan4-ln4onesie 
z.Bd."Y.Harrn D. Sohilp 

Am~~teftam W. I Holland 

-----·-------------------

@BREMEN, 29. Jamtar 1951. 
BaumwollbOrse ~. _ 

Pootloch 1104 

"-•• ......... 26<450 •• 25646 

Ioh nehae hijf'liohst :Besu.g au:r die Unterredu:nc am 24. da. Jfta. 
llit Ilmm iJa Beiaein ~er n.acltfol&enden Herrens Soele1manajÓllt 
G. "'• h•t Reve, Dr. Kettelhaa-t s. Spam W1d J. w. :&. Riemena. 
Wir ha~•n anlälllich dieaer Bea~clnulc •in&ehend die Jmglioh
keiteu erörtert, wie wir ;)etJrt in .IQ1rse su positiven R .. ultaten 
nicht !la' mi t der. S~iohting Nederle:nd-Indonaaie kODmen können, 
aondem auoh mit der·nc.ah m grtmdenden Stiohtin& DeutsohJ.and
Indoaeaien. 
Ioh habe Ibnen mi tseteilt, daB die deutechen Pirmen, und swar 
Jlioht nur die Ill- und Exporteure, sonde:r.n auoh die deutaoben 
Fabriken eehr et~k an dem Handel mit IDd~eaie.n intereesiert 
aind und nichts lieber aähen, als wenn diaeer Handel aich ao 
eolmell wie •6glioh auabrei ten wflrde, um zu einem regelmü.Sigen 
Warenawnau.aoh zu kommen, 4enn &•rade Deutaohl.and tmd Indone•ien 
eind zwei Länd.r, die aioh tur sinen regelmUigen farenauetaueoh 
•ehr gut erglnHl'l, do. aut 4ttr einm Bei te Deutac~and daa groSe 
Industrieland ist, wolohee a.ll.e Induatri.eprodukte !1&0h Indoneeten 
lia:.l'ern kann, die 1n Indonesten geouoht werden, und a~ der Nl
deren Bette die indoneaischen Produkte nioht nur tur die Fabr1-
kation aendern atlch für den Verbrauch in Deutscbland g&D.I5 bMOil
ders gesuoht werriel'l .• 

Was an Importarti.keln aus Indonaaien in ereter Linie intrage 
ltäme, wäre Zinn, .Kopra, x:a:t:tee, Tea, Zuoker, Erdn11an, R.o~, 
Oassta V,ra, Gewürze, Perlmutterechale.n, ~pal und n.r-ar u.s.w •• 
Wir ktlnnten nioht nur alle möi;liohen Indwrtrieprodukte aws Deutaoll
land l1fffer.n, eondern au.ch Maaohinen, die t11r den Aurbau der eice
nen Induatri$ in Indonettien gebrauoht werden können. 
Es iet jetmt zw1echen De~tsohland und Indonaaien der neu.e Hande~
vertrag paraphi.ert worden, der nooh auf seine R&tifizierUJ:lB wa.:rle"\. 
Sie •ohlqen llir "YOr, eine äbnl.iohe Stich~Lïg, wie eie in HollaD4 
tur Bederland-lndoneeie beateht, jetzt Ln Deatsch1and ~dr Deut•~ 
lan4-IndGnea1en zu erriehten ttnd datUr die intereaaie~en Jirm.a 
heran.suziehen und .zu veranlaaaan. K1 tgli.e4 dieaer Stiohtin& n. 
werden, um d.aml zu versuchen, Uber diHe neue Stichting izl era-ter 
Linie den Handel mi t Indonaaien cu lei ten. 
Jleine M:nna ist prinzipj.ell bere i t, n• Dm en au oh ai tgeteil1, 
diese Organiaatian fUr Deutachl~d &uf eioh zu nebaan UD4 hiertUr 
auoh andere intereaaierie li'irmen mi t heranzwd.ehen. Ioh Jaaohte 
auadrU.okllch henorheben, d&i dieae .A.rbQi t :fU.r die neue Stiohtin& 
au:r rein ltauàlnniaoher Grun41ace ia Rahaen der o:t:tisiell fe•t• 
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Sxi•tens'bu .. hti.&uac u-. u4 JUZL aach indonaaiaahereeiu wizklioh 
berri t l1D.d 1nillt 1at1 U••• aeu Stioh'iac n ~örden. lJII die 
~ia• tAl e"'ID'ln, baM 1oh Imum wei terhin voraesehlecent ft% 
den Anttme adne •irma fUr dieae ereten cr.acbAflle ..u- VerfUcunc 
su atsll.m , l&l14 nar i'U2' den Iapori der ~onea:t..sehen Pr~dÜ'\e 
ad. ~ Iu Ex;por'V der deu1iaohen A.r~iltel nach Indoneeien 11 und ioh 
•'-rluM ea Ilmen, eb diaae <J.eechAfte in .. 1nem ebigen Pirmen
JS&Mll ~t werden eolle der nreia 1m !ramen der S'kich
~ De\l•ohl ..--Indcm•len. lur •• • naclldem i eh ee1ba-t ei&ene 
3\"~~- s•aPielt h&be, wobei ioh penllnlich da.Taa ü.'berseqt 
'biJl, daJ eie ~·1 U Y ••m werden ... llun i oh n nrantwort~, bier
ftr au.eh die :afJtigen anderen interesaierten l'irmen hermmnellea 
ad. n.te•nsukeppeln. 
Wie a11 Dm a varabndat, baben Sie d.a8 RHh~, Uaaa. Brie! bei 
Ihren lertumcUun&en Dr.l:t Sr. Exz. 5oem1 tro in D jalta.rta zu. ge brA
ehell, ad i oh bin de.Ton Uberaeugt, da8 er fül.' a.naenn Stand:punkt 
.."11•• Vemtlndnia habm wl.rd, 4em "hlie3l.iah eoll es e1ch 3a 
bei U•er s·U.ohtiac u .U reUt.n Prlw.'Pn'Mmeb•en llnndeln. 

Bie teilten air mit, da.B Sie -ereita 41Terlle Antragm na :rn-
4eteei• fU.r die :sas~ von Ofteria fUr Yeraellede.n.e ..,_ 
•e.hinen ver11ecan hallen, ..Uten Bi.e m1z üue ~eh~ laa•en, 
c1&lli t ioh da:tttr sorae kann, daS Ilmen en tapreahandt .A....",_gebote 
uterlQte~ iet werdan. 
Ieh akà'M ua:ier BeZU&l'alme aat die •U&enbliülJ..che W•ltl.ac• 
au1 a- .. ta]1wzkt &'01 4u :telaend• hinweiaena 
E8 iat tu.r dle Lt~en.11ten heute :praktiech UDBIJglioh, f.rpnd
we~ ~teri.n n. fH'ttm PreiJlen abcqeMJ!, 4a 4u KeUll,:t'eiae 
hete in &llf'wl:r'h ateigader !aAes C"ien Sokwe.WtW1&8Jl llll'M:r
werfen da4 .ad •• utaer ftxwa J:ulll'M ""öalioh iat, w1rklioll 
•iellti& a ]llallQtl~era, c1a •i• nicht weiJ, wel .. Preiae aie 
tttr Ui •talle 11117 labl"iJJ&Uon 4•r cu. lidemdu Jluoh-Jnen 
eder .lrU.ke1 anlea.a al. D .. hal.b wttre •• aa neekallia•ten, 
fall.ll Bie .. ar.l:t~ Dlrer l'eriraun•»•i"ion erreichan kUnne, 
bei da:r tat-iaehan lie&ienDB ede~ ten 4eriiau Kinkamfageneue
•eWia *l•z- M.rJI8n 4u-ehsu.dl.'Uüa., I&J au. Ihaen Vertrauenaau:tv'- ftbt lt•'\ta'M .... ".." ...... lJldUb1epe4ukte U.beraobrei'bt. 
Jl1 t U•ea Vert~ :IA der Jla4 wUrte •an 4ann eine 
b•._.cliche tid"aq nftle"-D, ftbet u~Uch To:r&lUieet.suac 
1ai, 4al • Dara. T~la\ltm ~- atellt, ~.aer8e1~ clie 
lt1ohtiakeit , ... J.u~ 4u J.attrll&e u. illlenulum, t. ll. W 
•ta .A.tiee" 4e2' Btichöq letlerla.d-lnlcmeea ben. 4er S._iehtiJla 
Dea-.eltl•d-Int••1• tb die indrm .. illahe i.•P.~una aenUgt, • 
ai.e daTa m U'Mruqen, taa Ue .n.iltc ~· 1n ~e4er weue 
k~, autlaAil 11114 ,reialieh riëtia mar .lU1'Ul'a:nln4 ••l.-.a. 
••• ~ aak eia Plakt. des- n uwlae wan ~ al.lc ... tu 
:tabakU 111" :ra•••t.en• 4a.S tie lttalriiB.& P&• eine nlber fut
-•b.-Ae lersttt-. 'Mnehti&" u-., A"ea'ie f'U%t .b.kUnfte an4 
Ucfenqe n erieUen., u4 •D4 u ... Atte•t• dan natUrllolL 
elma witere• ..-. W••ia. u .. ka•••· 
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Ieh uwarM pm Ihren weiteren ~rieht 1m4 stelle Dmen ~eder
seit Mr&'knd weiter R1' Vert~aD&· 
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,::::~::r:; Stichting Duitsland - Indonesi~rTctr}-?~ "·CD/ ~~~ 0 0 ;~· r:tr;_ -~f)3 
'· DA•:. . .7 V 

<) 

PAR1. & ./Di ~!I 

, Ten vervolge ./~de::;;n~ ~i~ht '13o~s. Z::./73 d.d. 
9 Januari 1951 wordt medegedeeld, dat van een terzake 

goed ge~nformeerd persoon is v~rno , dat tussen 
Dirk SCHILP (gegevens bekend), n de doctor in de 
Economie wederom een bespreki_n is gehouden. 

Het doel de~er· bespreking was het behandelen en 
samenstellen van een ontwerp tot OFrichting van een 
11 Stichting Dtii tsland-Ipdqpes=i H". '-

~~:\ e De docior is genaamd KETTELHAGEN. Hij zou Neder
~ lander zijn en uitgebreide relaties hebben in industri-

. 7

1
ele kringen in Duitsland. (einde) 

--,------ --~~---~~---- ---
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Verbinding: No.l2 
Doss.22/73 

19 Januari 1951. __®:.. ·· 
()' ' 

cnderwerp: Leveranties aan Indonesiê 
Datum ontvangst bericht:--
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 

~·· ~'l:eî}1~115'j." '! 

---~-- -···· ·-' f~'2 0 JAN. 1951' I 
jr... : 

Tevens bericht gezonden aan:--
Mèdewerkende instanties:--
Ondernomen actie:---

J 

Van een betrouwbaar en goed gefnformeerd persoon 
werd het volgende vernomen: 

De voorzitter van de s1iichting "Nederland-IndonesH!" 
f<..' Dirk ICHILP, geboren te Haarlem 11 .October 1893, 
~ wonende te Amsterdam aan de Nassaukade 145, is enige 

.f .~/tijd geleden door een zekere ·DREv!fJ,verdere personalia 
V· ~kiP~~ onbekend), wonende te Amsterdam, in contact gebracht 
yk/J~ met een doctor in de Economie, die als economisch re-
~ dacteur is verbonden aan een groot dagblad te Berlijn 
' (Dld.). 

Deze doctor in de economie, wiens personalia onbe
kend zijn, zorgt er thans voor dat Duitse firma's, di~ 

leveranties willen doen aan Indonesiö, hun aanbiedingen 
•lir r chten aan de stichting 11 Nederland-Indonesiê". (einde) '. 
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Bijlage : 1. 

.; . 

c-

GEHEIM. 

Ik heb de eer U hierbij aan te bieden 
afschrift van een brief van het Hoofd der Neder
landse Missies in Duitsland d.d. 14 December jl. 
No.17053-G./3163, betreffende Duits-Indonesische 
Voorlichtingsdienst. 

Gaarne zou ik van U vernemen, of U de ver
melde feiten kunt bevestigen, en of U wellicht 
omtrent deze aangeleganheid meerdere gegevens 
bekend zijn. 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

·wwl. 
Voor deze: 

Het Hoofd v~au Indonesiä, 

Aan het Hoofd der Binnenlandse 
Veiligheidsdienst 
te 

's - G ra v e n ha g e • 

i!) 7822 - '50 
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No.l7053-G./3163 
Sectie I 
Bijlaf"e: -
Onderw~rp: Duits-Indonesische.Voorlichtinr-s~ienst. 

.... ; 
<! 

.FOTO.Bt.Z. . - • 
No.~Jfb~ ·. •' 

' •. w\.rl!, 

Zi.iner Excellentie 
_r~en Heere 

' _6 DEc 1.9sa 

<---~ 
Onlang-s verna~ iv dat te 's-~rave!lhar"e 

bespreking:·en · r,aar.cle ,_..,ar ": tussen het H0::-e 
Commissariaat v&n Indnnesiê en personen, rlie 
behoren tot de kringen van rle 'J'larr-r :"oep ( zóals 
U bekend is het links r-eoriênteer~8 ti ·.~sc'-rift 
van deze naaM) en Duitse particulieren niet het 
doel te ko11en tot tie onric"~-,'tinr- van een TJuits
Indonesfsche econo,.,ische infor~1'3.tie- en rannels
voorlichtin~sdienst. Deze diP.nst zm· · èn()r 9t.iitsers 

· gef.inancieerd moeten vmrrlen, '~-1et F n-e Co111·· i ssariaat 
van·Indonesi@ zou ~nor een of Rn~ere1o~riciele 
.erkenning cachet &an de zaak moet~n verle~en, ter
wijl personen heqorenrle tot rle ':la'"".-~roeo (o.a. 
Schilp, van_'t Reve, ~;paan) zow,en ort:re-:-~e~ als 
adviseurs en coMtactpersonen. 

De l),;i~se :"'einteresseerr1en zo,_·~· en kapi ta ·~ 
krachti~e in~ustrieêlen, ~roo~h~~delaren, i~no~~eurs 
en exporte,Jrs zi _in, · hoo f'd zakP. 1 .:.. "'-: uit Ea."hur,- en 
Bremen. In dit verhand werden :-r:moF:'!n ;:afls& ( T:or~
ward--auto"1o1lie1_ e:-1) en Be eh ( bierexnart) te 3rerrien; 

/

de exporteur Lucl_olfi (Bremen) zou v_oor besprekin;en 
twe~ weken zowel in A~sterdam als in Rotterda~ -
zi .in p;eweest. 

, Verrler zon~'en .-1e nerso!"l.en van -iP. Vlal"'1-
groep CO'T\~'~ssie kri i p-en Va!' a1 Je •~n0r 0e r'l_j_e-.,st 
tussen Doitsl9n~ en Inn -~esi~ ~0t st~n0 "ek~~en 
transactiés. Uit de eve~tuP. 1 e winst~n znu~e~ n.~. 
culturele inst~?ll in_!""l'\n worrle"" ,..,.erinc: ::r.ieern. E.en 
ui twisseline: van sturlenten zo1 1 v0~ ':'en s deze 'reric~ten 
r~eds ontwo~pen zi_1~, t~~wi~, in ~e~erlan~ een 
landgoed zou wor0en sa':-·e·· ,c~ t o·' tP ,Äieren '3.ls 
cultureel centru11. · 

. Daar het 'i' i-;· niet mo·-el i ;k is ·-leze 
gegevens or hun juistl:éir1 te tMotSPn '10;?"' ik 7 .. 
verzoeken mii te willen ~oen ~e~e~elefl'or U o-t~c~t 
"_et bóvenstaanr~e betrr.uwhare i" ~ . .,r..,ritiès ter 1'1~
schikking staan. 

Minister van Buitenl.andse Zaken 
te 's~Grayenha~e. 

~ 7876 ..• ~() 
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MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN Ö'ÏERZEESE RIJKSDELEN "'). 
-z;"'~.ts 
~L-- try 
c~. . 

Atle~ KABINET. 'S-GRAVENHAGE, 2 Januari 195 /J., 

AAN: 
de HoogEdelGestrenge-He~ 
RoBo van der Most,·; 
Javastraat 68, i--------------1 
' s-GRAVENRAGE. ~ ·;. 3 JAN. 19Sl · 

Hooggeachte Heer Van der Most, 

Ik moge beginnen met U mijn 
een rijk gezegend jaar 1951. 

I ACD/ /N.,f.,~ 
~ 

beste wensen aan te bieden voor 

Voorts zou ik graag door U worden ingelicht over het volgen
de. Aan Buitenlandse Zaken is uit Bonn gerapporteerd dat het Hoge 
Commissariaat van Indonesië en de heren van de Vlamgroep bespre
kingen zouden houden met Duitse particulieren am te komen tot 
de oprichting van Duits-Indonesisch economische informatie- en 

ndelsvoorlichtingsdienst. De Duitsers zouden deze dienst fi
nancieren en de heren Schilp, Van •t Reven e.a. zouden optreden 
als adviseurs en contactpersonen. 

Nu ziJn ons uiteraard, dank zij Uw vele waardevolle inlich
t:!Jlgen, wel de relaties beke'iï<ltusseillië·t Hogë'Commissáriaát 

_." en de Vlamgroep, ook is herhaaldelijk gerapporteerd over con
:tacten tussen Indonesiërs met Duitsers, maar dat juist de heren 
van de Vlamgroep ziah bepaaldelijk met de Duitsers zouden 
bezig houden, daarvan is niet veel bekend. 

De Duitse geinteresseerden zouden kapitaalkrachtige industri
ëlen, groothandelaren, importeurs en exporteurs zijn, hoofd
zakelijk uit Bamburg en Bremen. In dit verband werden genoemd 
Hansen (Borgeward-automobielen) en Bech(bierexport) te Bremen; 
de exporteur Ludolfi (Bremen) zou voor besprekingen in Amsterdam 
en Rotterdam zijn geweest. 

De heren van de Vlamgroep zouden cammissie krijgen van alle 
door de dienst tussen Duitsland- en Indonesië tot stand gekomen 
transacties. Uit de eventuele winsten zouden o.m. culturele 
instellingen worden ~fina.neierd. Er zou uitwisseling van studen
ten plaats hebben e~ in Nederland zou een landgoed worden 
gekocht om te dienen als cultureel centrum. 

Indien U mij omtrent een en ander enige inlichtingen zou 
kunnen verschaffen, zou U mij zeer verplichten. 

/cf/ ~-~/ Uw a.w., ~ 
Met de meeste hoogachting, 

JF~d~ /b~ 
~~~~~~ (_/f0 

~~~~~~~~~ 
~-L7/~ 7 ~ ~ ~euc~,:~~ .. 
~ /c>z;/.Ç~- ~ ... .c<:er 

(Mr.B.~hoA.Westerouen van Meeteren)o 

~ 30943- '50 
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17 l&mlari 51 

•t verw:l.Jaing naar Uw aohriiven Tan 27 Deoalter J.1.,no.l27275 
(Xeaerka Directie Oenen/IN), ~ elen4e over 4e Du1 t-a-In4onea1ae• 
Voorlichtingedienat, heb 1k ie -.r u .. Bxoellentie hiernevena aan te 
bieden een teraalte hanclelen4 geheia rapport, naar a. 1nhou4 waarvan 
ter bekorting verwezen aoge wor4en. 

Yolle41ghe1411halve aoge h1erb1~ noc verwesen worden naar ailn 
geheiae brieven van 12 Jul.i, 17 .lupatua en 15 Nov•b•r 1950, rea,.e
tievel1Jlt gen~eri 9907,, 89867 en 9fi9ll. 

. BB! HOOFD TU U DIENS7( 

Aan Zijne Excellentie 
te JUnieter v .Bui ._enl.anhe Zaken, 
te 
•a-G R I. V E N B A G :1. 

. ,/(.... 

Jlr L.Ei.nthov:en 
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In het ui~ Bonn atlteaatige •b~eliJlte achriJTen van 14 Decem
ber 1950, han4elen4e over een -Daita-In4onea1ache Toorliohtince
tienat•, ia in 4e •rata pl.aata ..,.nael.4, la-t tua•n het In4onea1Hlut 
Hop Comd.aaari-t te • e-Gravellh.age .. t personen T&n a. na.sroep 
enars1J4a en Duttee parttealieren an4ers1J4a besprekingen siJn ce
houten oa te :t .. n tot 4e oprichting van een Du1 ta-In4onea:lache ••....,. 

------·-·-----~--- ·--

noaiaohe :l~oraa'tie- en han4elavoorlichtingetienat. In verltant hier-
~d.e- -k;,;--~t~ncla worclen epgaerk\, lat vol.gentJ reoenw inliohtin
gu. se 'n dienat 1n4er4aa4 -tot atant :la se~en. 

OYer 4e •-nwerki.ng ttuaaen het In4onea1ache Hoge 0-.iaaari
aat en bepaal4e lieden van te Ylaacreep ia ree4a herhaal4el1Jk se
rapporteer4 en hierhiJ oolt ever de - ••r in het 1t1J so.n4er 4oor 
D,SCJIIU in het he&in van 1950 1n het leftn preepen - •StiehtiD.c 
Be4erl&n4-In4onnil•. Bet 4oel leaer Btiohti.Dc wu (ia) het -a.eTor-
4eren Tan 4e 1n4ua'b1.al1aat1e van In4onea:ll al•e4e Ie 111- en ·~ 
!reraake ia pr-celt toer .. n't:roklten peraonen eTerlee pplee&f. .... 
het -ln4oneaiaehe Bop OaaiaNr.t.-'tl. (Dirk Solli.lp hlll.tict .. O»Y&"
tinC. lat W&lmeer het a.e •sttchtinc l!re4erlarul-In4onu11 ...a pat, 
tit "n 'NataanDepl1Jlthe14 beteltent voor velen Ta 4e l'l-croe:p. 
Br ...,._ 4ua - en Tamoe4eUJk nl in á.. eera'k plaa'h - :tîiiiillle 
...-ran nageatree:tl in het belang van een •are n--&rMJMtrinc). 

ll0ft'81 e:r aeerclere plannen si~n ~ ia er wemrel •t ü 
St1cht1q nog niet veel reaultaat pltoekt. Dit ia keDDel131t en p

volg van cle -tancl1pe14, lat , er pen pneepae Jl84 ... rld.llg ia 
· ( verkregen Tan Ne4erlan4ae han4elakringen, hoewel aartoe ... 1 4e ae-

41ge JO&;lD&•n in het wrlt s1Jn patel4, laatatel1Jk noc in ........ 
1950 4oor versenting van een ciroul&ire aan veraehillen4e hanclela
liohaaen. 

!et 4urt'arre :!.a clan ook ner; niets plt-n Tan het re ... 111 
--.zot 1950 beataan4e plan van D.Sohilp .. solra 41t in Terbaa• aet 
4e ontwikkeling van 4e Stichting s-nat soa s:lJn naar In4onu11 te 
gaan. Volgen• recente inliohtinpn eTenwel an 4e re:la nu ld.uellkert, 
aoge113k neg in 4e lopent.e 1&&&114, oD4ern .. n worten. Bi~ ia m1. na
li~k 4ow 4e In4oneaiache Regering 1Ü. tpnetip • •te hier te lan4e 
àegonnen 'beapreld.qan• voort te setten, 'beapreld.qen, 41a - nur Ter-. 
lllit.t - ToornaaeliJlt betreltltinc hebben op het voraen van ••n -......n-: 
Ucba•• waarover alle tranaactiea tuaen 11e4erlan4 en Int.Dea11 
aoeten lopen (aankoop va texti.alaaobinea, ato'e.- aoure:a, ens~ ). 

- 2-
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•4• ta :Qrigelehn gebleken. ut er 0114erhan4eltnsen wonen 
pv .. d OTer 4e •prtohtina ile D3a.lutna vau een :leterlan&N(~) ato
aeld.el:tûrtek, -...rh12 Ge!M •t UYJ te Jaa'tert• lJljJ~ ook \te
bokken ta. T•r4•n Di~lleD4erheAen d~n eobter zd.et bebn4, .-k Jd.et 
~ er 1n ti 11 ver1Nm4 ccmiaot aat hitiMra beataat. 

Ye1 ia ree4a praiae 11131 beken&,. 4at 4e In4oneeiaehe B.eprJ.ac 
.. , Dut taera in han4el~~nla11u Jthat en ~ naar rn ... in JfeY.-Mr 

1950 te Dle.arta beltent ia~. nernpn wr4 een Ina•nealaehtt 
vertepn .. ortictnc ln W.ft-Daiul.aiul te Teetipn. De• -..rtec.....,_ 
4ig1Dg oa. echter Jd.et he'tseU4e ~ clragen ala _..re ftri..
..._41c1DPD TU In4one.s.a 1n het 1nd. -tenlan4. M .... ri aea ltePU).t.e 
'bellluiten pn-n si'n ia niet p'b1ebn. Boe het eehter st~. llttt ia 
peJlaJdDa ld.tcealoten, kt h1_...4• Terband. hea4t 4e in he-t •ltte
li~b aeàri~Yen 111 t Benn bet.eelte »uJ. t.-I:donald.aohe eMneaiMhe 
1n:r......-1e- a haDAel.ft'aerlieh:U.n..Uenn, wlb 4an ._._. Dd taen 
p:t1uae1er4 aoa. wri.en. 

Bet la wl q~~e:dtelijk, 4at 4111 laatate ceuel in ....-....wa
a:l.D& ia .. ._ .. n 4e1Jkb .. lt Ta. D.hldlp •·•· Mi ltrirekk1q Wt TOre1lf 

pnna4e •suoh'ft1lls lle4e:rlau4-In«euld.P. •-liJk. 4a't Ie hferlAD6 
•• :tiraa'a, tie na,.. .. Btlohtiq ~ hamlel Mt Inäaneall -..... 
wil.len n.m., Jd.eh t1unet•l in 4e 8ti.eht1:q .U..n4en 'h iiltere..._ 
ren. 

:&ea .-.:r )Nl1t 1a9 kt uit ... 'lrJ.D.at: p.uln Aoo:r ha»hla~ 

..ni.ea tu .. n Da1"Ulan4 en Inaeneai• oul:tanle iDatell.iJI&P. •11-P 
11'01'Clen p~1RaJt.oter4. alàa '-liJkt ld.t aeerlt ..... l.Ae ).net uit llemt. 
OU üt • ..._.. UU'Ml'l •t 41n t.er.4Mletell.tngen TaD. ta •JUehtl.q: 
Be4erlant-I:n4onuil•, t.w. het benrt.eren van oul'b.rele t. .. l•tel
liqu. •t een 4ee1 Ta 4e w:1.nat ftrkregen 4eer bazl.44ll.Vu.a•U•• 
TU. hf.erl-..... t1raa'a •t Int.oueil. 

lle .... reD4 ka patel4 wor4en, dat o:taohOOll er pa ••'-"
bekaal Jlija •••en peraonen T&U ... n...,. ... en l:JI&it .. :ra ter ........ 
4er1Jic TP 4e h84ei-iUHD. Du1t.llm4 en I:rutenedl, u~ vena•*-Ae 
teeh s•••- gre4 4Jpl.everi T-.r he"t Tera..-n. ••'* ti't - hetai.J 
tireet Iu. wl intireet - ('ria het Intenulaehe Jlo&e o--......s.-'*) 
het pYa1 UD. si.,B. Boveni1Am heet-. 4e lbqroep fteû in Zanuri 
1950 oaa.r u Mll4eeht Tm Jlè e4 Ba\ta pwaoht. at Jd.j .,..r 
eOJmaetl .. ·ia DaJ.-qltl114 be•ehikt (in een beaohMlwln& wer lln plaat;. 
aen Tan artikelen in de ba!~ pen). 

16-1-1951. 
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MINISTERIE 

VAN BUITENLANDSE 

'S-GRAVENHAGE 

V E a· Z 0 B K-B BIJ BB A NT W 0 0 R DING, KEN MB R K, 0 N DB RW B R P, 

_r_,/(~ 

ZAKEN z1"" -=>.,;"""*JAN. l951 ·------- .,, "' 

~(!)lte-vl!""i>t 
UMMBB. TB VI!B.MBLDBN 

Kenmerk: Directie Oosten/IN .....,..__....,__,Datum: 27 December 1950. 

Onderwerp: Dui ts,.-Indone sische Voorlichtingsdienst. Nummer: 127275. 

Bijlagen: 

Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen afschrift 

van een schrijven van het Hoofd van de Nederlandse Hissies in 
( 

Duitsland, van 14 dezer no. 17053-G/3163. 

Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen over 

welke gegevens Uw dienst beschikt betreffende de werkzaamheden 

van de Vlamgroep voor de Duitse geinteresseerden in de handel 

i 
i 

I 
I 

plannenl 
~------------=-"------------------------------- I 

met Indonesië en omtrent de inhoud van de desbetreffende 
'l, 

\ 

Aan 
de 1,-lelEdelGestrenge He<?r 
Hr. L.Einthoven, 

,, ·r I .~-71T''R' \1 ~ IT .,., .... 1 , ..• '· rl) ·.• '7 ~ ., ·:rr H ;~ o'L<!, • .• ··j .D U .L L ,f4 LAI'o 0', .:.. ... ~1\.~ '~1 , 

Voor de Minister, 
Het Hoofd van het Bureau Indonesië, 

Hoofd Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Binnenhof 19, 
's-G rave n ha ge. 

~ 7822- '50 



!ti1I "' GEHEI:- Bonn. 14 December 1950 
170SJ-G./)16) Ko~~lenzerstrasse 96 

Sectie I 
Bijlage: -
Onderwe~p: Duits-lndoneai•ehe Voorliehtingarlienet. 

Zijner Excellentie 
tien Heere 

• Onlangs vernam ik dat te •a-Gravenhage 
besprekin2en gaande war~n tuesen h~t Hoge 

1 Commisaarlaat van IndoDeail en personen, die 
_ behoren tot de kringen vao de Vlam-groep ( soals 

U_ bekend ia het links georilnteerde tijdachrilt 
vaa desa aaaa) en Duitse partieulieren met het , ~~ 
doel te komen trot de oprichting van een 'Ou i t~ "' 

1 Iadoneaiaehe eco.-.em~tt; i:nt~),Jt:_i~--~!noela- _. · 
// ~oorl:!!bt1HP!!!äf. _, ~:l!~n _ , . s,ou loor ·jiïn'•r• .. 

J.. M!-~iiR:.!~!!•!'.,!O~••• h.B ]foît!@_~hjafuat 
- . van onea!f sou dóor êèi~ c!!l~.t .. ra orrteiele 

:: 3{Jfri~j!~:Ft~~~~~-- ctnii~~~!~a!er-
u lsohilp, ••n't Rave. Spaan) souden optreden als -
t P advi-..ura u eontac~peraona-. 

De Duitse geintereeseerden zouden kapitaa: _ 
1 

kraehtir;e ind_ ustrie.ILen, g_r_ ootbande laren. itYtporteurll· 
~ . en exporteur• zijn, boordsakelijk uit Hambur~r·· en 

,. Br'emea. In ·dit Terband verden genoemd Hansa itJ:I· · 
~ w...t.r:d-.§'1~~\).UJen) en Beoh { bierexport) te Breaen; · 

- cle exporteur LUdolfi (Brellen) sou voor beaprekingea 
twee weken zowel in Amsterdam als in Rotterdam 
zijn geweest.. 

Verder souden de personen van de Vlam
I t:;oep colmli&aie krijgen van alle Aoor de dienst 
r ·tus•en DUitslan~ en Ind·nesi't tot stand gekomen 
8 transacties. Uit de eventue1 e winsten zouden o.m. · 
/ culturele instellingen worden gefinaneieerd. Een 

uitwiaseling van studenten sou volgens deze berichteJ 
.J reeds ontworpen ziJn, tenri i1 in Nederland een 

1 ·', landgoed sou worden aangekocht O"n te dienen a la 
1/V cultureel centrum. 

Daar het mij niet mogeli~k ia deze 
gegevens op hun juistheid te toetsen moge ik U 
verzoeken mii te willen doen mefie(ielen or U omtrent 
het bov-enstaände betrouwbare 1nfor1!aties ter be
schikking staan. 

Tever.s zo 
Minister van Buiten1 !~dse 'a~en 
te 's-Grav-enhD._ :e. 
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Il 
Bonn, lli December 19t;O 

Tevens :so, indien U daartoe YOld04lnde 
reden aauwesig aeht, d•••rsijda bij de 
Consuls der lederlanden te Hasbvg en Br...a 
inlichtingen •rden ingewo:nnea. 

naarne sie .1\c Uw ber!ebte• tersake 
tegemoet. 

HET HOOFD VAN DE NEDERLANDSE MISSIES IB 
DUITSLA!ID, 

Voor desa, 

(Mr. H.A.Helb) 
Gesantachaparaad 
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RAPPORT VAN C.XI. (. &n 
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• --~~~~~~~~~~!1!'~:-!1 ~~- L''. o ,.1 , _ D. SCHILP t. 6.-f:_ J M. bit· qf ,1-"' 

''21 DEC.1'J50· 

ACD/ ytrJ 
~ C. 14((. ~ 6 . IY'· t 

""·' ' ... ,. r' 7. ""' r. 6". 1 
Een betrouwbaar contact heeft over uitlatingen van 

D.SCHILP het navolgende gemeld: 

.. 

'
~~-=~~:;~~~'dat hij, dCHILP, op zeer goede voet staat met prominente In

';./ donesische figuren als: Moh.HATTA, DJUMliANA, SUMITBO, DJUA.NDA, 
'/ 

0 

Sutan SJAHRIR, e.a.; 
,2. dat hij, SCHILP omstreeks medio Januari 1 1 uitnodi 

• 

c• 

v es~sche reger~ng naar nes e OQR: L ve re -
~voor een vêrbliJf van ca. di'ie weken, teneihde ê1i Sëepre
Kingen, welke hij hier begonnen was, voort te zetten. Deae 
besprekingen zouden, volgens SCHILP, voomamalijk betrekld.ng 
hebben op het vormen van een tussen-lichaam, waarover alle 
transacties tussen Nederland en Indonesië moeten lopen~ Boals 
de aankoop van textielmachines, auto's, motoren,enz. (Dit 
slaat vermoedelijk op de Stichting "Nederland-Indonesië".) 
Uit een telefoongesprek, welk SCHILP voerde met een zekere 

x_'A• Gerrit van het REVE, bekend, bleek dat er onderhandelin~n 
gevoerd worden om te Djakarta een Nederlandse automobiel-

l
fabriek te stichten. Het plan hiervoor zou door SOHILP samen 

, met SUMITRO en DJUANDA zij.n opgemaakt. De naam van deze fa
.briek is nog niet bekend. 

3 ~X,' dat hij , SCHILP, uit Indonesië via SUIIITRO po si tie va instruc
ties had ontvangen, welke uitgevoerd moesten worden. 
'No.arop deze instructies betrekking hadden werd door SCHILP 
niet medegedeeld. 

4. dat hij, SCHILP, geinteresseerd was bij de Uitgeverij "Djam
?\1 batan-De Brug", Herengracht 590, Amsterdam, welke uitgeverij 

:z.. \onder leiding staat van J.M.van RANDWIJK, bekend. 
"'f-..,5. I SCHILP deelde mede, dat door J. W.E.RIEMENS, viee-voorsitter 

van het Comit~ "Vrienden van Indonesie" en secretaris van 
"Nederland-Indonesië", op 18 December 1950 te ca. 8.1; uur een 
telegram naar Djakarta werd verzonden betreffende de aanstel
ling V,Wl e~n contact-man aldaar. '.Ue dit zou worden, werd 
over3elaten aan suMITRö. 
I t • 1 J-' • · Verder heeft D.SCHILP tij_d,ens het bewuste gesprek zich 

1 ,. '" geuit lid te. zijn van de c.P .N.Ven dat het zijn streven was 
• ' .. ·, '. " om in de "Vlam-groep" alle personen te verenigent.· die progres-

. . 1 c 
1 

• sief zijn en met deze "Vlam-groep" een zgn. "derae-macht" te ./•· -~G vormen, welke de verbinding zou moeten worden tussen het Wee
~~ t, ten en het Oosten op elk gebied, zo ook op politiek terrein, 
· nl. de verbinding tussen de linkse en rechtse partijen. 

I:leer uitgebreid gaf OOHILP te kennen, dat de Vlam-groe
pen in Nederland ervoor ijverden om al diegenen in hun gele
deren te verzamelen, die het niet eens waren met de huidige 
gang van zaken in Nederland, zonder aanzien van persoon ot 
;:;odsdienst. giernaast wordt gestreefd naar "goede verhoudingelf 
met Indoneoie. 

gerecruteerd worden uit: het Oomitl "Vrie e 

J 
De leden voor deze "derde-macht" zouden, aldus SOHl!ir. 

e e Vereni in "Nederl:J..O. - e , we e beiden we r sa-
mengeste z~Jn u am- "• 

Verzoeke te n en te 



Verbinding: No.l2 ~-~ 
Dosa.22/69 

VERTROUWELIJK 

(''lderwerp: Opbrengst s-ceunac-cie 
Datum onuvangs-c bericht:--
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanuies:---
Ondernomen actie:---

7 November 1950. {Jli/~2. 
=-----3 ~ 
0 ~·"- b -

Van een betrouwbaar persoon is vernomen, da-c een 
bedrag, groot_f.60Q,--, is _binnengek~men in antwoord op 

( 

de oproep van Dirk SCHILP o.s. om geldelijke steun, ver
vat in de bekende dagbladadvertenties en manifes-cen inzake 
Ambon. 
~ In Vlamkringen is men teleurgesteld over dit resul

taat, ~aar men op een greter bedrag had gehoopt. (einde 7 

------------------- -----------~ 
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!.4 ••• ' ç:. 'öilO:ergeteiten® verLüaa.rt stuk 

No •••• ~~.5.0 ••••• , d.d.. ~-1i~v~~t(hilJ~.J.9-50 ••••• " .... ~. 

in goede orde te hebben ontvàngen .. 

Mr. C.L.W. Foc~ · ... ~ ............. . 
(Dienst, code ot 
Verbind:...J.gsm.. ) 

Verzoeke .dit· ont_vangstbeWij.s .met spoed 
ingevul~ te retourneren aan: 

~~!in. van Binnenlandse Zaken 
Java·straat 68 
' s-Gra ven.hag e . 

-------------------~------
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Ket ia bekem\, 4at ie Yla-poep GBde UZ1TMÊ.D8 TG 
DiJk SCBILP aeiert p'ra:iaa ti.J4 teer 4ik en 4• a\ema Yerl ... t: 
MD. 4e "'- Tea 4e IM.oneai•he JlegeZ'i.JaB •' be\ref't 4e TOUe
dip evftdruht "f''lll de a01lftrein1,e1t OYer Biamr-Ckûaea ua 4e 
JAtpubliek ID401leaia. Dit atu4punt ftl1 de Tla-&ro•P woàt 4Nr 
u IadoaeaiHhe B.egeriDC Temoe4el1Jlt wel gewaud.eeri.t Jaetawea 
clan ook 1D. cle :n4e Hu. l.f.uen., ...t.at cle I:ad.OJlàaiache lteBeriac 
cle Vlaa-poeJ illB'.Uzol&D4 buohea1 ala de enige polltieke 
poep, waarasa siJ laaar Yeri:tea:HB Qr1 aohenlam, getuige 4e 
woo1'4• TU. Jat laAft op cle n.-conta1"8ll,ie ep 18 Deoeûer 1,.9 
.. ....neft&a,. nuelijk 4&11 U.r ... la14e:ra T&1l Ind.oaeail se
.... waa, cla' geen eakale pelitielte opqt'inc ten aanaie Y&a 
IDdoneaie • a)'llp&thielt ..._ ala 4.1e V'&J1 -.. n.a.•. -

h ~ bea$ee4i bijscmder veel enorsie MZl cle 
pre~ dat tiew lainea biJ IndGneai.e ~ ... , wr4a. 
~. 41a Gag$tsiJ:tel4 ook f'iDanoille of':tan ~~ 
o:tf'en. die <la wel ..... aee-.n drukken, :iJiaeN.t .... na-poep 
staat niet bekel'Jil als ec 4e:rgeliJlte lrapitaal.Jaoaohtip .-...... 
ming• clia sul.k.e .tfers ZOll4er 'b....ar sea lm:DnM opö~ .. 
Bij •penb&N vera-Aaringen T&U 4e :Mpn~1J .... _,..ut cle 
~&~Pi• ad l1lolb haD4 gra.Ua -het •rg&IID tm • siJ», er 
aa.-..n ui~ ua dese iJlteaalen propaguda YencmAen, 
wautnre:nt aioh cle -r.raag· TDOrdeei., •:t d.e "fla-greep 48 beo 
aohikkhag heet\ OYer d.e 'Y'e~lste foaiaeJh Dan paa cw1ll.e
keurig 4• gecJaehten. uit uar ,4• 41net belanghe'bbmule _ iJl d.i t 
apel, die wel erer :ru.iae mtMelen beaobflr•• · 

fte 4••• elireet bel:angbebbcmcle ia, laat aioh_ ~--
lijk ac~a~ · 

at d• g&'fttlsen H'Wien 111Jn.. wamteer het apiegal.}leell 
Tll1l ean. d.e:rgelijk apel in I:n4fteaia au wmen A~~~~getllef'teu,. ia 
evaneeu een~. die :niet aoeU1Jk_'h beaatwooa. JIOil si~. 
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c .• lSm 
c.xr. TA.9. ,... 

Ik heb ~ •• •u. Baelleatie h!.e.."-ens aan te biotea .... 
ttappo:ft cm:.~ enkele m:tlafd.Dp.n 'Van de plv. llld.ar:teaiiJCbe Bop 0... 
ld.astl.'ri.a te • a-tlra?oahage. 
~ bekofting liOgl& naar de lnhoud va:a hat rapport vv•-

woraen. . 
ll~"l' R0013~D VAN IU~ JJI.Bfll/ 

·~r.~a ' 1 •••·' t a. 



GEHEIM-RAPPORT 

Uit goede bron is het navolgende vernomen: 

De voorzitter.van de Stichting "Nederland-Indonesië" 

~n Directeur van "De Vlam" heeft tijdens een recent bezoek 

bij de plv. Indonesische Hoge Commissaris te 's-Gravenhage 

van hem gehoord; dat in de vacature van Indonesische Hoge 

Commissaris niet zal worden voorzien voordat de kwesties 

Ambon en Nieuw Guinea tussen Nederland en Indonesië geregeld 

zijn. 

Tevens heeft de plv. Hoge Commissaris aan D.SCHILP 

medegedeeld, dat men van Indonesische zijde al het mogelijke 

zal doen om het Unie-verband met Nedel.'land zo los mogelijk 

te maken en uiteindelijk te verbreken. 

30-10-1950 •. 

...... 



VEltTROUVrELIJK 
Verbinding: No.l2 
Dos4/. 22/68 

24 October 1950. 

Cnderwerp: Vertrouwelijk onderhoud van H.C. 
Datum ontvangst bericht: betrouw·baar 
Viaardering berich-c: betrouwbaar 
Tevens berich~ gezonden aan:--
Medewerkende ins~anties:--
Ondernomen actie:---

PAR: 

Van een beLrouwbaar en goed ge!ntormeerd persoon werd 
het volgende vernomen: 

"De voorzit·ter van de Stic.ht.ing "Nederland - Indonesi8: 
DirK SCHILP, geboren te Haar.Lem ll October 1893, wonen-

. ç . ···r•·:rcz · 1111 vwt uu 

de Nassaukade 14? te rh9uac zeer vriendschap-
~elijke betrek in en ommi.ssaris Mr DJO HANA 

/"" . . ~ÖHILP bez.oe~t Mr DJ "EHANA gerege.Ld .~~~~~~.iJii1.1=~w?· Tijdens 
. ~én van die bezoeken dee.Làe Nx DJO~HANA mede, àa-c in de vaca-

1ture van Hoge Commissaris ni.e"t zal worden v.oorz~en, voordat 
~ de kwesties Ambon en Irian tussen Nederland en Indonesi~ ge

regeld zullen zijn. 
Tevens deeLde hij mee, dat men van Indonesi.sche zijde 

al het moge.Lijke za.L aanwenden om het Uni.everba11d met Neder
land zo ~os mogelijK te maken en uiteindelijk te verbreken. 
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~ f 1{-J }:.\ Va,$ __ ~~n betrouwbaar persoon is het vo.lgende vernomen. 

/t .. /rn Y &~, De voorzitt.er van de Stichting Nederland - Indonesia 

t . ~v Dirk SCHILP, geboren te Haarlem 11 October 1893, wonen-
. Y J l~· de Nassaukade 145 te Amsterdam, ontving een dezer dagen een 

l' \ \--';' t4f Ir· brief van de bekende schr. ijver Je:f LAST, die thans op. Bali 
»V r· ' verblij~t. 

f~~ { Y~ /J. u In deze brief deelt .LAST mede, dat hij een vergadering 
V /V t/Y :. U ti _ had meegemaakt van een twaalftal personen, waat.Qäder ambte-

'nAJI . ' '\ \, naren van het Departement van Buitenlandse ~aken van de 
·y~·,,~!J\ l L'\ fJ'r \~ R.I.S. 

Y.}' \ 1 \.J W~\\ Op deze vergadering was gediscussieerd over de vraag 
y 10,. of Indonesia zich moet scharen aan de zijde van Amerika of 

(}' l· .. t~ als derde macht moet optreden ten aanzien van Ru.sland en 
IJ L) ~ · .Amerika. t-1 . 
V--~,"' ) Een zekere DE GRAAF~verdere personalia onbekend, hij 

.t-l 
1 

f"· ... j ~u. kort geleden naar Nederland zijn teruggekeerd, tegelijk 
J t _.... ··- p; f'me~ Dr VF?R. DOORN van, ~e ze.ndî:tlg), drong er OP. aanr dat de 

I 1-.J.·.v' 1 .P[/~ R.I.S. ZJ.ch bij AmerJ.ka aans.lult. 7~~y 
. ~~·~ . /"' VAN RANDWIJK, Jef LAST en Mr B•VAN TIJil,...-toonden zich 
t.~·J· voorstanJers van vllterking van"""de idee der derde machta-

vorming '4d- · ~ .;:~ ..... 0' ....... v p ~4-~? -/ .. ..,.. ·/~~.-•. r...!), 

( . ~ Verder deelde LAST in zijn ~riet mede, dat men in Indo-
. ~-.-~-~ (! nesia de questie Nieuw-Gu.inea zeer ernstig opneemt en dat, 

/}~ ,. / .... )"v•',als deze kwestie niet tot een op.lossing wordt gebracht, men ll 
rr.'~~~;.,r~·p !verwacht, dat aJ.le nog in IndonesHI verblijvende tlederla.n=--

tJJJ ~ , I. / t7 lders gedwongen zu.llen worden Indonesi8 te verlaten. 
~ . ~ In de vakverenigingen in Indonesi~, aldus LAST, hebben 

. I:Jifi· de co~u.nisten belangrijke posten "!'eroverdtl . .De_ communis1i.· e. n 
, /Jr"' beschJ.kken ten behoeve van hu.n actJ.es over veel~~· DJ.t.~_?} 

, .. 1 geld blijk~koms~ig te zijn van rijke Chineze e-~· ... <Y 
p..V_1

' " l~ ".." l LAST ziet de toestand zeer somber in en se ij at 
~ ~\ ~~~ •1moord- en rampokpartijen aan de orde van de dag zijn en 

1 ,~1 ~,r[steeds ernstiger vormen aannemen. 
~1 ~ ~'1 .~ _. Aan het slot van zijn brief verzoekt LAST aan SCHILP 
ti~J:r. e~ tombij regering en volksvertegenwoordiging erns1iige pogingen 

~-'tJ in het werk te stellen om de questie Nieuw-Guinea to1i een 
11y·~ ! voor !ndonesi.~ gunstige oplossing te brengen. 

,)y Naar aanleiding vandeze brief hee~t SQHILP het voor-
n~ om over deze ques~ie eén bespreking te voeren met de \ '1 ~ A~:~eidera Ko~VOJoll!lNK en Pro:r. SC!fEEMERHORli. (einde ) 
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De Vlam-redacteur Jef LAST die reeds geruime tijd in Indo
nesië vertoeft, heeft als zijn zienswijze tèr kennis gebracht van 
de Di~cteur van genoemd blad, dat de kwestie Nieuw-Guinea in In
donesie zeer ernstig wordt opgenomen en dat, als deze aangelegen
heid niet tot een oplossing komt, verwacllt wordt, dat alle nog 
in Indonesië verblijvende Nederlanders gedwongen zullen worden 
het land te verlaten. 

Jef Last ziet de toestand blijkbaar zeer somber in, welke 
stemming ook gebaseerd is op andere omstandigheden. · 

In de eerste plaats geldt dit met betrekking wt de vakbewe
ging in Indonesië waarin de communisten belangrijke posten hebben 
veroverd en volgens Jef Last ten behoeve van hun actie over veel 
geld beschikken. Dit zou afkomstig zijn van rijke Chinezen. 

Verder heeft Jef Last gemeld, dat in Indonesië moord- en 
rampokpartijen aan de orde van de dag zijn en steeds ernstiger 
vormen aannemen. 

Jef Last heeft in de situatie in Indonesië aanleiding ge
vonden de raad te geven bij de Regering en bij de Volksverte@en
~voordiging ernstige pogingen aan te wenden om de kv.restie N'ieuw
Guinea tot een voor Indonesië gunstige oplossing te brengen .• 

In verband met dit laatste is vernomen, dat de Directeur 
van "De Vlam" terzake bepaalde stappen zou ondernemen en zich zou 
wenden tot vooraanstaande figuren van de P.v.d.A. 

Van deze gelegenheid mop;e tevens gebruik worden gemaakt 
mede te delen, dat Jef Last kort@eleden - blijkbaar te Djakarta -
een vergadering heeft meegemaakt vvaaraan door een twaalftal per
sonen is deelgenomen. Onder hen bevonden zich ambtenaren van het 
Departement van Buitenlandse Zaken van de R.I. 

Oy deze vergadering is gediscussieerd over de vraag of In
donesie zich moet scharen aan de zijde van Amerika of als "derde 
macht'' moet optreden. De aanwezige personen behorende tot de 
Vlam-richting waren voorstanders van versterking van de idee der 
"derde machtsvorming". 

Het mag als beltend verondersteld worden • dat in het b1 ad 
"De Vlam'.' bereids de "derde macht" is gepropageerd. 

13~10-1950. 
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De Vlam-redacteur Jet LAST die reeds geruime tijd in Indo
nesië vertoeft, heeft als zijn zlenswijze ter kennis gebracht van 
de Di~~teur van genoemd blad, dat de kwestie Nie~w-Guinea in In
doneaie zeer ernstig wordt opsenomen én dat, als deze aangelegen
heid niet tot een oplossing komt, verwacht wtU"dt, dat alle nog 
in Indonesië verblijYende Nederlanders gedwongen zullen worden 
het land te verlaten. · · 

Jef Last ziet de toestand blijkbaar zeer somber in, welke 
stemming oo1t gebaseerd is op andere omstandif5h_eden. 

In de eers'!(e plaats geldt dit met betreklting 1n1:1 de vakbewe
ging in Indonesie waarl.n de · oommunisten belangrijke posten hebben 
veroverd en volgens Jef Last ten behoeve van hun actie over veel 
geld beschikken. Dit zou. afkomstig zijn van rijke Chinezen. 

Verder heeft Jef Last gemeld, dat in Indonesië moord- en 
rampokpartijen aan de orde van de dag zijn en steeds ernstiger 
vorm.èn aannemen. 

Jef Laat hee:f't in de situatie in Indonesië aanleiding ge
vonden de raad te geven bij de Regering en bij de Volksverte gen
woordiging ernstige pogingen aan te wenden om de kwestie Nieuw
Guinea tot een voor Indonesië gunstige oplossing te brengen. 

In verband met dit laatste is vernomen, dat de Directeur 
van ":DEJ Vlam" terzake bepaalde stappen zou ondernemen en zich zou 
wenden tot vooraanstaande figuren van de P.v.d.A. 

Van deze gelegenheid moge tevens gebruik worden ~maakt 
mede te delen, dat Jef Last kortgeleden - blijkbaar te Djakarta -
een vergadering heeft meegemaakt, waaraan door een twaalftal per
~;~onen is deelgenomen. Onder hen bevonden zich ambtenaren van het 
Departement van Buitenlandaè Zaken van de R. I. 

QP deze vergadering is gediscussieerd over de vraag of In
doneaie zich moet scharen aan de zijde van lun.erika o.f als "derde 
macht" moet optroeden. De aanwezige personen behorende tot de 
Vlam-richting waren voorstanders van versterking van de idee der 
"derde machtsvo~ing". 

Het mag als bekend verondersteld worden, dat in het blad 
"De Vlam" bereids de "derde macht" is gepropageerd. 

13-lD-1950. 
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ACD 

Naar aanleiding van het terzijde vermeld schrijven 
,wordt medegedeeld, dat vo0ralsnog geen uitvoering is ge
geven aan de plannen om tot oprichting van bedoeld pers-

i, .. ~ v Ó .. L bureau over te gaan.· . 
l ~' Mochten deze plannen een concretere vorm aannemen, 1' 

dan zal Uw dienst daarvan- op de hoogte worden gehouden. (ei 
, de)r 

I 

/ 
\ 
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Betr.: Drukkerij en van de ... - ...... 
R.I.S.-regering 

.........,.....__...,__--

ACD~ft'3 l 
Uit goede bron is het navolgende vernomen. 

Tijdens een gesprek met een ambtenaar van het Kementer.L.:_:. 
rian Kemakm.oeran (Ministerie van Welvaart) van de R.I.s., die 
gedurende zeer korte tijd hier te lande vertoeft_. heeft deze 
medegedeeld, dat de toekomst van de Nederlandse ondernemer 
en industrieel in Indonesië veel minder rooskleurig is dan 
men uit bepaalde rapporten en uitlatingen (b.v. rapporten 
Mr van Hoogstraten) zou kunnen opmaken. 

Het is de vaste bedoeling van de R.I.S.-regering zo 
snel mogelijk elke buitenlandse invloed te verwijderen en 
zo min mogelijk buitenlands kapitaal en arbeidskrachten 
winsten o~ inkomsten uit Indonesië te doen trekken. 

Men heeft nog buitenlands kapitaal en buitenlandse des
kundigen nodig, doch zodra een en ander er in voldoende mate 
is, wil men in alle ondernemingen en industrieën, althans 
als begin, een gemengd bedrijf, met 51% der aandelen in In
donesische (regerings) handen. Een kleine st~ moet Indone
sisch personeel onderrichten en/~ichzelf zo spoedig mogelijk 
overbodig maken! Door zeer hoge belastingen en beperkte en 
bemoeilijkte transfermogelijkheden wil men dan tegelijk voor
komen, dat te veel geld naar het buitenland vloeit. 

Het streven bestaat reeds staatsdrukkerijen op te rich
ten, die ook alle particuliere drukwerk zullen moeten drukken. 
Middels licentie-weigeringen en geen of bemoeilijkte papierT 
toewijzingen enz. wil men dan het particuliere drukkersbedrijf 
tot heengaan dwingen. 

Tevens heeft men dan volkomen in de hand wat wel en 
wat niet gedrukt zal worden. 

Naar verluidt moeten reeds twee volledig uitgeruste 
drukkerijen door de R.I.S.-regering in Amerika besteld zijn. 

Verzoeke te en in 00.8 802 teru aan C.XI. 
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Uit goede bron is het navolgende vernomen. 1: "f~'/'1~ 

TiJdens een li!îrek met een ambtenaar van het Keaen.te.~ . 
áan ~ ( · sterie van Welvaart) van de Jt.I.s., die 
ge41lreacle zeer korire t1;J4 h1e:r te lande vertoeft beeft deze 
udeged.eel~ da1J de toekout van de Nederlandse onderneaer 
en tnd.u.etrieel in ladone$ië veel minder moskleurlg is dan 
aen uit; bepaalde JtÇporten. en uitlatingen (b.v. rapporten 
Mr "flm Hoogstra'ten) zou kunnen opmaken'!! 

Be't J..a de v8.81ie bedoeling van de :a.I.s.-~ring zo 
snel aogeli.jk elke bui~enla.ndse invloed te Yel"''liJdeftn en 
ao min aep11Jk buitenlands k:ap11iaal en arbeidskra.cbten 
1f'.l.nst:ea ot mi:oms1;en uit Indonesië te doen treltlten_. 

lieD heeft aog buitenlands kapitaal en bui:tenlandse des
lamdipn n~. doch zodra een en ander er in tol do ende aa.te 
1~ wU men 1ii alle OJ.tder:r:undngen en 1ndustrieen, al thans 
als begia. een ge•...ac~ be~~. met 51• .der aandelen in In- ~ 
4Daes1sehe (regeS"iaggl) handen. Ben ltl.elne stat moet Indone
siseh peNGne•l ~ten en zichzelf zo spoedig mogeli~ 
oTerbo\U.s sakcGn. J&or ••r llege belastingen en bepeàte en 
'ltelllOeill~te •~eaop,UJkbeden wU men dan tegeliJk wor
komen, dat· te veel geld naar het buitenland vloeit. 

Het st»evea bestaat ~eds staatsCil:ruk:keri~en op te rich
ten, <U.e ook al.le partJ.euliere drtütwe:rit zullen moeten drakk:en. 
Middels 11centie-we1g-r.lngen en geen of bem.oeUijkte papier, . 
toewi.jzingen eaz. wU men dan het particuliere d:rakkersbedrijf' 
tot heengaan ttwingen. 

T4n'ena heeft men 4an volkomen in de hand wat wel en 
wat llie't p4ruk'ts zal worden. 

Iaar Terlu14t IlOeten reeds twee volledig uitgeruste 
drutke~ijea door de R.I.s.-regering 1n Amerika besteld zijn. 

"f•poeke 1ie yt~cleren en in 001 89802 terug aan ç,xi. 
o.u. 14-8-1950. 
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RAPPORT 

In aansluitins op de laatste alinea van het @Bheime rapport 
d.d. 15 Augustus 1950, handeiénde.over de verhouding tussen de 
R.I.s. (thans R.I.) en de "Vl:amgroep", zij de aand.aeht·gevestigd 
op "De Vlamn van 19 Augustus 1950, No.32 1 waarin de Indonesische 
onafhankelijkheidsdag!_de 17de A~ustus, wordt herdacht. 

In dit "Indones e-nummer" is op de frontpagina, naast een 
tekening van een Indonesiër, die een dikke Europeaan die het "ko
lonialisme" moet uitbeelden, van zijn schouders werpt, een kort 
redactioneel woord opeenomen waarin de aandacht op de datum 1? 
Augustus 1945 wordt gevestigdintoen het volk van Indonesië zijn 
historische kans greep, door het vacuum tussen Japanse neder
laag en Nederlandse onmacht het koloniale juk van zich af te schud
den • 

.. "De Vlam,~ draagster van de beste tradities van het met I.ndo-
11nesie verbonden socialisme begroet op deze dag, op dit vrijheids
"feest van Indonesia het Indonesische volk, zijn aanvoerders, onze 
"oude strijdmakkers. Leve de Republiek Indonesial Leve het volk 
"van Indoneslal" 

. Het a:t"tikel "Vijf jaar merdeka" geeft een everzi.Qht van wat 
er tussen 17 Augustus 1945 en de gelijke d~tum in 1950 is voorge
vallen. Vij:f jaren van Indonesische glorie. "Daartussen vijf ja
ren van Nederlandse sehande tevens". 

"Indone sisalle glorie. Een groot volkt waaraan <ie koloniale 
"heerser opzettelij.Thet onderwijs in da kUnst van lezen en sehrij• 
,.ven, een van de voornaamste voorwaarden ~or het opbou•n van •en 
"eigen staat, heeft onthouden. E.èn koloniale hee~..-r, die. Adtr de 
?:'~kmantel van een zogenaaad ethische politiek de ~tbui:tii.ng tracht 
"tt bestend.i. gen. Die de vrti}heid van vereniging. • va. • .. rgaderlr:lg1 _ 
tten van d.rukpers - de grond.Slagèn van de democ.~atit ... aa.n dit vou 
"poogt te onthouden. Die onder de a.anvoe·ring v~ dil k~14l).ia.le re
"act!onnair QLTER de schuchttrè pos:lng tot het ,_t'We~n ·van Jlee:r 
"vrijheid, de. pet i tie SUT..AliDJOI h&tft. afgeweaen,. Dlei d,oo.r. ]ÇMU•
"e.ontracten, door de toepassins van de "poen$le eactie'", dQI)~ de . 
.. ~obting van het cono.xtrat1tlta.mp Eonn-Digoe~ • &t·· ei!ge "daad'•, 
"W'.Iederland ten opzièhte van de ontwikkeling Ten Iriaa• -ot'. zo ~·· 
"ge wilt,, ~ieuw-Guinea. heeft ve~1cht -.een· u!tbllit~apteem 
"trachtte te handh.a.vent waar:l.n de m$nS niet alle~n'l van de opbl'e~ 
"van zijn arbeid wordt bel."''o1'd1 doch waar1ll tevens do~ eea ge~ 
"pige en gemene polit'ie'b&nev. cl.oor een spi()Qettdienri 4é m:ens.-
"1ijke waardigheid WQ.rdt geachonbn". . . • . · .. _:. · . . .-

Even verder w:oJ<d't s-zegd; ·~e data •.. Twe• ~eii:;en. ~,.... · 
"sen vijf jaren V8J1 Nederl@.üe schande. Aat.f..f'POll'ing 'te)t -11f~« · 
"reed!! in 1945 bi.j de Bri~. b~lvoerder Gene~ OHRIS'!Uff()N.. - ·. 
"Infame verdachtmaking .·"91lll de lfliders en hun.l:ahleelillge~, 41:-o~ he~
''beurteltngs te btttteliten. vu :taseistiaehe · p. ,:ta~ei4 ·en ·~~ · · 
"ping aan lie'b Japal!lSe ~rial1smea van heul.enlll&:t he1i .stàlüiam.e, 
"met Moee~u. Woo~uk1. · doo:r het zenden - ~ .tftr.;Ld4 .•t · art-~1· _ 
"192 van de Nea..t:l~ Grondwet - van een ·gHte.·troe,.l'llf.Mllt, be
"tttaande uit diel'U.St.iliohtige inilitairen. Vérbrokkeling, 'êtoo:to ••t ·· : 
"l~st en· geweld G,fteren van s&lf'standise dee~staten." . . .. · .· _' ,: 

In . deze ~t voortgaande betoogt de nittt genoemde •-n:1yer. 
o.a. nog he_t navolgend.e. .. . ·- . . - · · · 

''Opnieuw Ddslèiding • list en geweld . do<;~r onttre~ na 4& · 
ttaouvereiniteitsoverdracht., ·van Q.e KNI~dadiger$ aan .·d.i)~.~~ur-1,$
"dietie van de R.I.s. en hen1 de stoottroepent hut~:tliJl.$en ~ l,è.nds. 
"knechten van het. kol~niale oewind in de gelègenl:l•i41 te stellèa_ .. 
"tegen de wetti~e regerl.ng te ].'ebelleren. loo»dbreuk, doQ.~ het toe, .. 
"staan van een, p&~tschç van de rebellen in Nederland1 4oó~ het 
"niet belettelt ·vtm tege -de R.I.s. gerieht~L-vija:n.delJ.;jki eonspl~~ 
"ties, door het wet'tiigen van de re'bell~e met het zenden van dS · · 
"Kortel}aer••. · · 

-a-
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Ook de k\Vestie Uieuw-Guinea wordt onder de loupe genomen en 
in verband hiermede wordt gezegd1 dat Nederland het wereldhistori
sche feit van. de Aziatische revoJ.utie nog steeds niet wil erkennen. 
uom de bevolking te paaien wordt van Nederlandse zijde een groots . 
"opgezette cam:paa""D.e gevoerd, waarbij ~et gratis uitdelen van tex• 
"tial een onde:rdeel vormt. 
" Traditiegetrouw ondersteunt het Nederlandse gouvern~ment.alle 
"marionettengroepen die financieel van Nederland afhanlteUjlë·û~n 
"en hetzij onder lelding staan van collabora:teurs met Japan• taft 
"de . Kem.petai! hetzij sujetten zijn van de .Ne:fis (de Nederl~: ge: .... 
"heime poli t e) zoals de heren- .ABIKS en JOUWE".. . . . . 

En dana "~at er nog steeds een kwestie Irian. l•t 18 te wi. t::n. 
"aa;n de halsst~igè houding van de Nederlandse kolonl.ale ~-• · • 
"die er ter R. T,.C. niet xoor terttgdeinsde met chaos. en oa..rlog t.e . 
"dreigen indien Indonesie het compromisvoorstel inzake Irian •on. 
"verwerpen". - · · 

De inhoud ve.n het artikel "Terugblik bij. de proclaatie van · 
een eenheidsstaat Indon&slëtt gèsohre"V'en d,oor Gerard VANTER (d.i. 
G.v. 't REVE) is afgestemd. tp dé ai~jze V@ de sèhrijver dat 
de Nederlanders in IndOnes:l.i. ~lil"Dl•n··&l., hebzuch1nge veroveraars. , 

"Deze Hol~dse p-ire.tén. . , . _,se.tJ;lel®n ~el)ben h'W:l steçel ge- · 
"drukt op ~e Nederlan.48è ges · .· · ... ·. _nis •· un hun irl.vl~d (Jen Pie• _ 
"tersz.coen1 V$11 g~uta, Col · · .•· . ~n;at Nederlanders zich tot OJ .. 
"de huidige dag nät k:ünnen • , ,. . ®:.~»e vloek d,:r_ bos·e daad · ·<.·; 
"hee~t zich de 6.-n. door op·:,;.-:.· .. : . -~~~ Stteo.lceZJ;"• . · .· . 
" . Verder& -.:0. :lèl.eine roo~~··t'R· .. _,: ··>·)Ie Doll.ar4 ~n dè. Sehe.w-..; . 
d. w. z,. zijn heerSende klasse•·· J)&.._'lit ...• 2.~n oudèrdrûtk1ansam• · · 

''raat (ook over heet Ned.erlandát -~}.. :. ~- uit Indones ie W$gp- ' . 
"sleepte schatten".. · · . · • : ·. ·· . · · .. · . 

Van d.e bekende scbrtjrst~r -~ · - is 1n hettelt de n~1' :. :: :. 
van "De Vlam" een a.rtU:el gepublic••tt OYel" "Ambon tn &. repu.blUtk :· 
der Zuid-Molukken", waarin , Ji3 o ••• ~- schrij:f't 1 dat Allbonnezen .t ~ ·.,·, 
nadonezen en ~imore_. zen de te_. ~roeJ4t. . n vormden van .het ~.lf.I•JJ•• -~ .. 
z!kken in dienst. van de N"e~r-1ande+ln~ rege·ring. . . . .· 

Volledi§heidshalve ·aij ten slotte_ nog vermel~ dat a._· atioh .. · 
ting "De Vonk 'be•.Aols1;e1'4alat. die. het weekblad "De Vl.am" uitgeeft, 
ter gelegenheid van .het ·~:rjarig besta.an van de Indones·ische r. ... 
publiek een uitgave het~ llètlt deed zien, getiteld "Vijf 4aar indo
nesia merdeka in ~·· Vlata" be?attende een overzicht van de gebette- .· 
tenissen in beeld en woorA, sa.niengesteld aan de hand V(m ·plá.ten, ... · 
hoofdartikelen en beschoUWl.llgen in "De Vlam." sinds 1? ~ugustus · \·. 
1945 door (de Duitser) :tritEJ KIEF• deel uitlnakend.e V$1\ <te redaet!•\ 
van het blad. · 

- llit tid I 
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Verbinding: No.l2 

o D !!Ji-!!---
VERTROUWELIJK 

21 Juli 1950.- .. 
Doss.22/56 
Onderwerp: Uitgifte van een blad door de Stichting - Indonesiè' 

en de Vereniging Nederland - Indonesiê. 
Datum ontvangst bericht: 18 Juli 195P .7 _11 · { 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwb~ar -~::..:· ~-·IJ -""'1:::.?....;;...-~ 
Waardering bericht: betrouwbaar _... 1 t 
Tevens bericht gezonden aan:--: -~~ U·,li ~, b11 , u{:i-b J - 0 _::.--::- : 

Medewerkende instanties:--- ' {.t 
1 

_ ·- ___ ~l!fll!iilt 

7fj' ;._6, ~--t t 11 

Î) --r 
ll/'1 ~ · Van een icht is, werd 

-!f'"'. / J het volgende vernomen: 

' 1'(,/]/~) ~ €vV(' Dirk SCHILP, geboren te Haarlem 11 October 1893, wonende 
Ö ,A' [i tl /{@. Nassaukade 145 te Amsterdam) en de bestuurder van de Ver-

\ 

J:fJl-t- Jr,. eiii in "Nederland-IndonesH!": 
IJ- t" -t ïi. IX Johannes Wilhelmus !!:lizabertus RIEI'wTENS, geboren te 

Rillegersberg 23 November 1918, wonende Hafa~lstraat 8 te 
Amsterdam, worden besprekingen gevoerd om gezamenlijk te 
komen tot de uitgifte van een weekblad voor Nederlands
Indonesische samenwerking. 

De Hoge Commissaris van de H.I.S. in Nederland Moh. 
~heeft zijn instemming met een dergelijke uitgifte bè
toond en zich reeds bereid verklaard om voor het eerste te 

~erschijnen nummer een voorwoord te scnrijven. 
Er is reeds een ontwerp (dummy) gemaakt van het blad, 

zoals betrokkenen zich voorstellen dit omstreeks September 
1950 te doen uitgeven. 

~n exemplaar van dit ontwerp gaat hierbij. (einde) 
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c. 139867 
c.xr. TA.l2. 
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Ve~i.ng basen 
R.I.a. en VlA1.an~~=-~~~~U 

I- ~b de .... Oft beellentie biem.eveu aan te bieden een 
pbeta %!apport waarin veJI$Cb.Ulerute inlichtingen û3D ve~Vertt 11et 
~tot de verl'lGud.S.ng tussen de a.x.a. en de ttfl._am~pn te 
Aastel'4aa. . 

Ter 'beko~ aoge naar de inhoud daarvan Wl."i.Y$2U!u:t worden,. 

ril'! H.OOJ'D 1Af1 DJ Dl'áiffS'lt 

!l:i i A f I I fi A . i I• 
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GEHEIM-H AP.PORT 

Ten tijde vm de Ronde Tafel Conferentie zijn hier te lcmcle ·oe .. 
sprekin,::;en sevoerd tuosen de huidi~:;o ~inister-presiC'lcnt van de n.r.s. 
en de links-s6ciuliotisch .georiënteerde "Vlamgroép" ,met cle bedoel in:.; 
om tot een nam7e onderlinge samenwerking te geraken. 

Hiorbij zou door de heer H4TTA de voor.:.raarde zijn se stelcl, dut . 
de te Amsterdat-n ·.mnende. Indonesier D.'\R30FTO, die in nmr .. 'le bctrcl:kin·::;cn 
met de "Vlarngroep" stond in de redactie van haar .or3aan "De Vlamu 
zou worden opgeno:1.en. Dit is enkele maanden daarna inderdaad geschied,. 

In het nu1mJer van 14 Januari 1950 van dit weekblad schreef' de 
redactie - evenwel niet reppende over de besprckinz;en met de R. I. s. -
dat het haar verheubde dat DARSONO een oude bekende, eindelijk ce
zwicht was voor het herhaaldelijk tot hem gerichte verzoek redactie
lid te worden. Vooral nu de vrijheidsstrijd van de Indonesische vol
keren zijn bekroning had gekregen moest de· opnemin;; van Darsono in 
de redactie ~ezien worden als'ben s~bool van onze verbondenheid net 
"de jonge Indonesische republiek". 

Aanvankelijk schijnt het verder in de bedoeling te hebben zo
legen, <lat .;ref LA.ST als vertegen·Noordir;er van 11 De Vlam." en a.J.:s ver
bindingsman tussen de "Vlamgroep" en de R.I.s. nuar Indonesie zou 
gaan1 doch instcde van hem vertrok op 2 Februari 1950 per m.s. "Poe
l~u .Laoet 11 genoemde Darsono naar Djakarta. Uit de kop van het Vla·'l-
blad blijkt, dat Darsono redactielid in Indonesië is. . 

Op 13 Mei 1950 is vervolgens Jef Last naar Indonesië vertrok-
ken. Zowel hij als Darsono schrijven vanduur artikelen in "De Vlan". 
\ Tijdens de in de aanhef dezes bedoelde besprekin0en is vru1 de 
zijde van de "Vlamgroep" een voorstel bij de Indonesische autoritei
ten ingediend ter nadere uitwerking van het beginsel van sarnenwerkin3 
tussen deze Groep on de re3ering van de R.I.s •• 

E~n der daarin naar voren gebrachte succesties betrof de uit
gifte van een blad, dat - des~~dig ~leid - een concentratie van 
niet-Stalinistische, progressieve en de Republiek vriendschappelijk · 
gezinde personen tot stand zou kunnen bren:·;en. Voorts· is daarbij ;;e
wezen op •• hqt ontb::t?elten van betrouwbare, deslomdi~ voorlichting over 
Indonesie in Nederland en in andere Europese landen, '.'/esha.lve de ves
tiging van ~en Indonesisch persbureau in r·redorland gewenst werd ge- · 
a9ht. . 

In verband hiernede kan Gemeld worden, dat in de laatste maan
den van 1949 vru1 Indonesische zijde aan Dirk BCIITLP (directeur van 
nne Vlam") de lcidinc; van een West-Eu..ropees irif'ormatiebureau voor de 
R.I.s. moet zijn aangeboden. Hoe dit ec1'lter ool: zij, in het ber5in van 
4tiJ maand Juli j.l. heeft, naar uit dooro.;uillls betrouwbare bron is vcr
nomen, een besproicing :plaats t_;ehacl tussen verte~_:;em"TOOrdic;ers Van de 
"Vlamc;roep", o.w. Dirk Schilp en het Indonesische Hoge Commissariaat 
hier ter stede, waarbij toen door de hoer Schilp ·is voorgesteld om 
te Amsterdam een persbureau op te richten, dat zich voornamelijk zou 
:moeten bezighouden :net de voorlichting o:ntrent Nieuw-Guinea en met de 
distributie va.n artikelen over dat land aan de pers. Ala kostenraming 
voor dit persbureau is opgegeven een bedrag van 50.000 gulden. 

Het· Indonesische Eoso Commissariaat zou SY!J1:pathiek tes"enover 
dit voorstel staan doch men wenste al vorens een besluit te nemen eerst 
de· deskundige omtrent Nieuw-Guinea-aan~~elegenheclen, met name Mr L!oh. 
YAMIN, te raadple~en. 
· (Het mag als bekend verondersteld word~n, dat de "Vlam~5I"oep" 

de aanspraken van de R. I. S. -re gering op Nieuw-:Juinea steunt). 

De uitgifte van een blad, ook een der suggesties vun ö..e "Vlam
groep" verkeert kennelijk in een vergevorderd studilli~. 

Door de - nader in dit r•pport nog ter sprake lcom.ende - Stich
:Ç_in.g "Nederland-Indonesië", waarvan Dirl:: Schilp, directeur va..."l "De 
V"''a:m"; voorzitter is on J. N .E. Riomens van de - genoe3zarun. be:i:onde -

- 2 -
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Vereni~inrï "Nederland-Indonesië", Zl.Jn bosprekin3en gevoerd om geza
men!ij_ .. te komen tot de uitgifte van een weekblad gericht op samen
werltinc; tussen Nederland en Indonesië. De Hoge Commissaris van Indo
nesië in Nederland zou hiermede reeds zijn instemming hebben betuigd. 
De titel van het blad' zal zijn·: "De Brug - Djambatan" (Djambatan = 
b~) en de redactie. zou in handen komen van Johan W.E.Riemena vd. 

""-- In 'een "Ten Geleide" zou de redactie in het eerste nummer dat 
omstreeks October moet verschijnen, o.a. willen bekendste1len, dat 
"De Brug - Djambatan" vroeger orgaan van de Vereniging "Nederland
Indone~ië'', als zelfstandig orgaan verschijnt en verder nog het na
volgende. 

· Het blad zal twee-taliS worden uitgegeven n.l. in het Nederlands 
en in de "Bahasa Indonesia" {Indonesische taal) en er zullen twee re
dacties zijn, respectievelijk één Indonesische te Djakarta en één be
staande uit Nederlanders te Amsterdam. "Djambatan11 zal met gelijke 
tekst in Indonesië en in Nederland verschijnen. Voor alles zal "De · 
Brug - Dji\Illbatan" een nieuwsblad en een "im- en exportblad" zijn, 
maar daarnaast een onmisbare bron .. van voorlichting voor hent die zich 
voor de ontwikkeling van Indoneaie in het algemeen en voor e1e Neder
lands-Indonesische samenwerking in het bijzonder interesseren. Ge- " 
tracht zal worden de "laatste ereschuld van Nederland aan Indonesie 
te helpen verzoenen, gesla~n wonden te helen en wederzijdse vc;>oroor
delcn uit de weg te ruimen'. 

Omtrent genoemde Stichting "Nederland-Indonesië" kan worden 
medegedeeld, dat deze op 1 Maart 1950 is opgericht door ])irk Schilp, _ 
directeur van "De Vlam". De stichting stelt zich ten doel het bevor
deren van de industrialisatie van Indonesië, alsmede de im- en export. 
Dirk SchilÏ huldigt de opvatting! dat deze ~nderneming ongetwijfeld · 
kans van s agen heeft indien er n Indonesie begrip voor wordt ge
wekt en wannee;r het de stichting goed gaat betekent dit z.i. een be
staansmogelijkheid voor velen van de "Vlamgroep". 

Bekend is· verder, dat de heer Schilp nog een of ander plan 
heef't.·Hij ziet. namelijk de mogelijkheid om materiaal voor grote en 
kleine drukkerijen bijeen te brengen. Dit is voorgebracht bij het 
Indonesische Hoge Commisaariaat waarhij is gebleken, dat van~*~ndone-
sische zijde grote behoefte bestaat aan drukkerijen. . . 

Aanvankelijk was het niet duidelijk waarvoor deze drukkerijen 
nodig zouden kunnen zijnJ doch een mededeling uit een geheel andere 
maar volkomen ingewijde .oron zou mogelijk hierop .• betreltk.ing kunnen 
hebben• Deze mededeling behelst, dat in Indonesie het streven bestaat 
staatsdrukkerijen op te richten, die ook alle particuliere drukwerken 

• zullen moeten drukken. Door licentie-weigeringen en geen of' bemoei
lijkte papiertoewijzingen 'enz., wil men dan het particuliere druk
kersbedrijf tot heengaan!wingen. Tevens heeft men dan volkomen in 
de hand wat wel· en wat nie~. gedrukt zal worden. i 

Ten besluite sij opgemerkt, dat er een vrij regelmatig eontact '.: 
bestaat tussen de "VJ.amgroep" en het Indonesiac;he Hoge Commissariaat. 
Bij dit contact speelt ook de Duitser F.Kief, redactielid v.an "De 
Vlam"• lte~elijk een rol. De achtergrond van dit con~aet vindt :moge
lijk belichting in de woorden van Jef Last tijdens de vierde Vlam
conferentie op 18 December 1949 te Amsterdam, namelijk, dat door de 
leiders van Indonesië gezegd was, dat geen enkele politieke opvat
ting ten aanzien van Indonesië zo ·sympathiek was als die van "De. · 
Vlam". 

15-8-1950. 
_..._._ ___ _ 



DE BRil DJAMBATAI 
WEEKBLAD VOOR NEDERLANDS
INDONESISCHE SAMENWERKING 

Uitgave: Stichting 1 MAART 1950 
Oe Brug- Qjambatan Jaargang 1 

Ten Geleide 

HOOFDREDACTEUR: JOHAN W.E.RIEMENS 

ne Brug Dj ambatan zal E 
voor alles een nieuws- en 
blad en in- en export-

Nieuwe Stichting 
Onder de poort van een blad zijn, maar daar-

n aas t een o n m i s bare In de verstreken Jaren hebben erote eroepen van bet Ne
nieuwe tijd hetver-bron van voorlichting ~erlandse volk en in het biJzonder de vertecenwoordi
scbijnt de 'RrU" Jljam . · cers van bet bedrijfsleven llier te lande zich •et be· 

"'· - Zijn voor hen, die z 1 eb zo redbeid afcevraacd waarbeen de economische ontwikke· 
batan'; thans als zel!- voor de ontwikkeling Unc zou leiden, indien de oude staatsrechteliJke banden 
standig orgaan, vroeger van Indooesie in het taBien Nederland en Indonesie zouden worden verbroken. 
als or<>aan van de Vere- al<>emeen en voor de Ne- In de eedachtenwereld vaa •enieeen was de vroeeere po· 

"' Q litieke verboudtne taseen beide landen de voorwaarde en 
n1g1ng Nederland-Indo- derlands Indonesische de crondslae voor bet Iucen en onderboaden van econo· 
nesie. samenwerking in hetatscbe relaties. Vielen de staatkandtee betrekkineen 
VroeP.er .onder de dre1- bijzonder interesseren. wee, zo ••ende •en veelal, dan was bet ook eedaan •et 

- bet econo•iscbe verkeer, de uitwtsselinc van eoederen 
gende wolken van con- De Brug Dj ambatan zal en diensten, o• vu de vestiei•c van Nederlandse indus• 
!lieten, oorlog; thans trachten de • laatste trien in bet cebeel niet uer te spreken. 
onder de morgenscheme- ereschuld' van Neder
ring van samenwerking land aan Indooesie te 
in vrijheid. helpen verzoenen, ge
Op unique wijze wil de slagen wonden te helen, 
J3 rug-Dj ambatan baar wederzijdse vooroorde
bijdrage leveren om len weg te ruimen. 
deze nieuwe periode een De Jlrug Djambatan zal 
w~arlijk vruchtbare te samenwerken met en haar 
doen zijn voor Indone- kolommen open stellen 
sie en Nederland. voor al die organisa
ne Brug llja~batan zal ties die dezei!de doe
een tweetalig orgaan len nastreven. 
zijn in het Nederlands Ook zal de Brug Djamba
en het Bahasa Indone~ tan traeliten de vaste 
sia. · medewerking te verkrij~ 
De Brug Djambatan zal genvan deskundige I9-do
worden samengesteld nesters en NederUnders 
door twee redacties be- zodat niet alleen vele 

,~' --~nde-u1'r1:ndon~s-ters levensgebieden- bes-tre
i en Nederlanders, zete- ken zullen worden, maar 

lend in .Djakarta en Am- ook uit alle delen van 
sterdam. Indonesie en Nederland 
De Brug llJ ambatan zal berichten de lezers be
met gelijke tekst in reiken. 
beide landen verschij-
nen, met dien verstande De Brug Dj amba tan zal 
dat een in Indonesie voor speciaal tarie! 
geprepareerde tekst beschikbaar zijn voor 
binnen een week bij de die bladen en organisa
Nederlandse lezers zal ties die hun leden en; 
Zijn en omgekeerd, dank o! abonne•s systhema
zij een combinatie van tisch het lezen van dit 
de modernste vindingen. blad aanbevelen. 

Uniteel Nations Commissioners AHend Solemn 
Ceremonial Which Marks Striking of Netherlands 
Colon; Sends Congratulations 

D,cenen echter, die het liqui• 
deren van de oude koloniale 
verhouding en de groei van een 
vrije Indonesische ~emeenschap 
zagen als een onontkoombare 
ontwikkeling, waarbij van de 
Nederlanders werd geelst, ·oude 
vertrouwde voorrechtsposities 
op te geven, waren ervan over
tuigd, dat in economisch op
zicht de vooruitzichten voor 
het Nederlandse bedrijfsleven 
allesbehalve ongunstig zouden 
zijn, mits men bij voorbaat re
kenschap van het feit caf dat 
onze economische activiteit 
moest worden aancepast aan de 
nieuwe situatie in Indonesie. 
Zij hadden voor deze zienswijze 
zeer deucdelijke motieven. In 
de eerste plaats zou het on
denkbaar zijn geweest, dat in 
d~"loop van tiental~en jaren 
gegroeide economische betrek
kingen plotseliDI zoUden· worden 
verstoord: niet alleen de·Ne
derlandse, maar ook de Indone
sische belaueen zouden een der
gelijke bruuske beeindigtng van 
handél en verkeer niet verdra
gen. De sociaal-economische 
structuur van Indooesie ver
keert noc in een stadium van 
ontwikkeling, waarbij hulpver
lening uit de westerse landen 
dringend hodig blijft. In de 
tweede plaats hebben de leiders 
van het nieuwe Indooesie biJ 
herhaling verklaard, dat de sa
menwerking tussen hun land en 
Nederland op economisch. soci· 
aal en cultureel terrein duur
zaam van de grootste betekenis 
zal blijven en dat onder de 
nieuwe·verboudinsen voor Neder
landse activiteit op al deze 
gebieden een ruim arbeidsveld 
zal blijven bestaan. Ook na de 
souverein1te1tsoverdracht heeft 
de Indonesische regering uit· 
drukkelijk van deze opvatting 
blijk gegeven. 
Natuurlijk zal de nieuwe Indo
nesische staat niet alleen de 
medewerking van Nederlanders in 
het opbouwwerk accepteren.stel· 
lig zal in het bijzonder in fi
nancieel, technisch en econo· 
mi.sch opzicht ook uit andere 
westerse landen hulp en samen
werking worden aanvaard. In 
welke mate Nederlandse hulp in 
het herstel van Indonesie zal 
kunnen worden verleend en welke 
omvang de NederlandSe bij drasen 
zullen hebben bij de recon
structie van de Republiek Indo
nesla serikat, hangt voor alles 
af van de ondernemingsgeest, 
die hier te lande kan worden 
geactiveerrt. 

Er is in Indooesie nauwe
lijks een gebied te noemen, 
waarop dit ondernemersinitia
tief geen emplooi zou kunnen 
vinden. De welvaartsontwikke· 
linc die de Indonesische rege
ring zich.tot doel heeft ge
steld, veronderstelt een kapi
taalsinvestering in alle secte· 
ren van het bedrijfsleven. ZO· 
wel in het tot ontwikkeling 
brengen van tal van nieuwe in
dustrien, de credietverlening 
aan reeds bestaande bedrijven 
en de modernisering van deze 
ondernemincen, uitbreiding van 
het transport. weg en woning· 
bouw, het op grote schaal on
dersteunen van het werk der 
Volksontwikkeling, dat reeds 
door de Indonesiers zelf is 
aancepakt, dit alles schept 
kansen voor Westerse onderne
min"tszl11 'lan- enorme betekenis, 
kansen die ook de Nederlanders 
zich niet mogen laten ontgaan. 
Het is een Nederlands nationaal 
belang, dat de betekenis van 
Indooesie als partner in het 
handelsverkeer, als werkterrein 
voor industriele activiteit, 
als land met een enorme bodem
riJkdom, als gebied met een 
zeer grote behoefte ·aan kap i· 
taalsirivestering, als arbeids· 
gelegenheid voor vele werkne
mers, in het oog wordt gehou
den. Onafzienbaar zijn de moge
lijkheden, ook voor de beharti
ging van Nederlandse belangen, 
indien dank zij de Indonesische 
welvaartspolitiek, de binnen· 
landse markt van dit zeventig 
mtllioen zielen tellende land 
tot volledige ontsluiting komt. 
Indooesie zat meer nog dan in 
het verleden een belangrijke 
Plaats gaan innemen in de we· 
reldeconomie. De nationale be
wustwording van het Indonesi
sche volk zal daarbij een grote 
stimulans zijn. Deze ontwikke· 
ling zal stellig op gunstigE 
wijze invloed uitoefenen op die 
landen, die op de basis van een 
gezond koopmanschap bereid zijn 
zich te interesseren in dit 
groeiproces. 
Wat.nodig is voor het Neder
landse bedrijfsleven is: het 
ereeren van een orgaan, waarin 
de Nederlandse ondernemings-

f~~st · technisch, commercieel, 
ndustrieel · gebundeld wordt. 

Dit orgaan moet het contact op
nemen en onderhouden met de In
donesische regering om te komen 
tot een permanent overleg met 
betrekking tot de wijze, waarop 

\ 
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Dat de jonge staat Indonasla 
thans voor moeilijke pro
blemen staat begrijpt 'De man 
in the street' volkomen. Te
gelijk met het oplossen van 
de politieke, monetaire pro
blemen en die de opbouw be
treffende, moet de buiten
landse politiek in grote 
trekken worden vastgelegd en 
uitgevoerd. 
Naar het schijnt is de wereld 
in twee kampen verdeeld, Ie
dere staat wordt-op zijn 
minst uitgenodigd zijn keuze 
te doen tussen een van dèze 
twee kampen •. Grote druk zal 
door belde worde·n ui tgeoe-. 
fend op die staat die ~een 
keuze wenst te doen of nog 
niet heeft gedaan. 
Amerika versterkt voordurend 
door mlddel van wapens en 
dollarleningen-zijn vesting 
rondom-Rusland, terwijl Rus
land op zijn beurt naast de 
consolidatie van zijn in
vloedssfeer tracht de ves
tingwerken van Amerika te 
verzwakken. H-ierbij wordt de 
UssR gesteund door de commu
nistische partijen in de 
'Amerikaanse landen', In Chi
na behaalden de commun~sten 
de overwinning. Deze_ overwin• 
ning van Mao twe Tung is een 
van de· factoren geweest, die 
het tot standkomen van een 
overeenkomst op de Ronde Ta
felconferentie. hebben be
spoedigd. 

Betapa'sulitnja masalah-ma
salah jang dlhadapi oleh Ne·. 
gara muda Indonasla sekarang 
dapat .dimengerti dengan mu
dah. Dlsamping membereskan 
keadaan dalam negeri, jang 
mengenat politlk, keuangan 
dan pembangunan, haruslah 
pula diletakkan garis-garis, 
jang menentukan perhubungan 
Indonesia dengan luar negeri 
Dunia sekarang seolah·olah 
terbelah mendjadi dua, dima
na tiap-tiap Negara paoing 
sedikit dipersilahkan memi· 
lih antara dua belah tadi. 
Tiap-tiap Negara jang tirlak 
mau memilih salah satu belah 
akan mendapat desakan dari 
kedua-belahan tadi, supaja 
memilih suatu pihak. Amerika 
dengan dollar serta sendja
tanja terus menerus memper
kuat bentengnja jang meling
kungi·Rusia, sedangkan Rusia 
disamping mempetkokoh dae~ 
rahnja,terus menerus mentjo
ba melemahkan kedudukan Ame
rika diluar daerah Rusia. 
Dalam lchtiar ini Rusia dl
bantu oleh partij-partij Ko
munls dinegeri-negeri diluar 
~aerah Rusia. Di Tiongkok 
dapat dikatakan,.bahwa eeka
rang kaum Komunie ada dalam 
deadaan menang. Kemenangan 
Mao Tse Tung inilah pula 
jang mempertjapat datangnja 
dan selesainja Konperensi 
Medj a Bundar antara Indones ia 
dan Belanda. 

De vraag rijst nu aan welke· 
zijde Indonesia zich nu zal 
gaan séharen. De uitlatingen 
van pre'sident Sukarno en an
dere Indonesische· leiders, 
welke geen geringe invloed. 
in de Indonesische staat 
hebben,wljzen o.i. erop, dat 
Indonesia zichzelf wil blij
ven en zich·niet bij een van 
de beide blokken wenst aan 
te sluiten. Deze houding 
vergt.een sterke staats-or
ganisatie, welke geen speel
balisvan provincialistische 
gevoelens. Een federalist!
sche staatsorganisatie zal, 
behalve dat zij duur is en 
niet van principielen aard, 
ongezonde provinciale gevoe
lens vereeuwigenen verscher
pen. Indien wij achterom kij
ken, zien wij dat de federa
le organisatie kunstmatig in 
het levenis geroepen in Den
passar· en Malino en inder
tijd als een zet op het 
schaakbord tegen Djokja ·is 
bedoeld. De problemen Makas
sar en Zuid-Molukken zijn 
niets anders dan restanten 

Datanglah pertanjaan bagi 
Indonesia, pihak manakah 
jang hendak dipllihnja. Ut
japan-utjapan,jang kita den
gar dari Presicten Sukarno 
dan beberapa pernimpin Indo
nesia, jang mempunjai penga
ruh tidak sedikit .dalam pim
pinan Negara Inilonesia, inem
beri kesan, adanja·suatu~e
ingan untuk berdiri sendiri, 
dan tidak mem111h salah su
atu blok. Untukdapat memper
tahankan· slkap berdtri sen
diri ini, dibutuhkan suatu 
bentukan Negara jang kokoh 
kuat, jang tidak diumbang
ambingkán oleh perasaan ke
daerah •. daerahan. Suatu ben
tukan Negara Pederal, ketju
all rnahal hanja akan memper
tadjam perasaàn daerah jang 
kurang sehat.Lagi pula, bi
la kita lihat <ke belakang, 
maka pikiran Pederal dengan 
setjara dibikin dilahirkans 
di Denpasar dan ~allno, jang 
pada waktu itu ditudjukan 
untuk menentang Dj'okj a. Se
bagai slsa·sisa teloran Den
pasar dan Malino ini,terdja· 
dllah soal-soal Makasar dan 
Maluku-Selatan baru-baru ini 
jang tentu sadja tidak men
dapat sokongan dari Rakjat. 
Dalam pada itu Amerika telah 
mengeluarkan pendapatnja, 
bahw.a soal Pederal atau Per· 
satuan bagi Amerika tidak 
Jienti,ng. Amerika hanja mem
butuhkan adanja suatu tata
tertlb, jang memungkinkan a

van de Denpassar-Mal ino- danj a produksi bahan-bah·an, 
geest, die geen spontane jang diperlukan untuk siasat 
steun van de bevolking heeft Amerika. Di aamping ltu Ame
lll!kregen. rika membutuhkan Indonesia 
Intussen heeft Amerika te sebagai pangkalan militer, 
kennen gegeven, datUnitaris-pasar untuk industrinja, dan 
ine o{ Federalisme voorhaar tent u sadj a sebagal pion, 
van geen belang is Amerika jang dapat d~!1ajak menentang 

· • kaum Komunls. 
heeft slechts belang bij or- Sukarlàh bagi Indonesia, un-
de en rust, waardoor de mo- tuk menolak Amerika begltu 
gelijkheid wordt geschapen sadja. Indonasla membutuhkan 
strategische grondstoffen te mo. al dati Amerika untuk .rou
produceren. Behalve daarvoor lai membangu~. oleh karena 
heeft Amerika Indonesia no- Indonasla pada waktu ini ti
dig als militaire basis als dak mungkin menabung.Pertan-

' jaan jang sangat menarik 
markt voor zijn industrie- perhatian ialah, apakah In
produc~en en natuu.rlijk als donesia disamping mengactakan 
pion tegen de naderende com- hubungan diplomatik dengan 
munlsten· in Zuid-oost Azle. Rusia, akan pula mengadakan 
Het binnendringen der Ameri- hubungan perdagangan atau 
kanen in rndonesia is een pindjeman dengan Rusia? 
probleem op zichzelf. Aan d~ Bagaimanakah sekarang kedu-

INDONESIA · BELANDA 
andere kant heeft Indonesia dukan Belanda di Indonesia?. 
kapitaal nodig als stootka- Dalam teori, Belanda dapat 
pitaal voor zijn opbouw.Aan- bekerdja bersama dengan In
gezien Indonesia zelf niet donesia. Indonesia banjak 
hierover beschikt,. za.l het membutuhkan ahli-ahll teknik 

dan banjak tenaga-tenaga 
dit bij anderen inoetenlene~ lain·lainnja guna pembangu-
In dit verband is het een bi 
zeer interessante vraag of nan. Sebalijnja Belanda sa 
Indonesia zijn diplomatieke mendapat dollar dengan mala
betrekkingen met Rusland zal lui Indonesia, dengan tjara 
uitbreiden tot een handels- memberikan djasa-djasanja, 
economis.che betrekking. Een menubarkan hasil·hasil in
lening tegen 1 % is natuur- dustrinja dengan bahan-bahan 
lijk voordeliger, dan een mentab dari Indonesia atau 
tegen 3 % van de Wereldbank. · dengan tjara menanam modal 
Hoe zal de samenwerking Ne- di Indonesia • .Perhubungan 
derland-Indonasla zijn?Indo- ekonomi ini akan lebih kuat 
nesia heeft veel technische dan menguntungkan kedua pi
en andere krachten nodig hak, blla Indonesia ·mempun
voor zijn opbouw. Daarente- jai kesimpulan, bahwa Belan
gen kan Nederland via Indo- da mau menjokeng pendirfan 
nesia dollars verdienep,door Indonesia tidak memihak'sa
diensten, ruil van Industrie làh suatu blok. 
goederen tegen grondstoffen ·Sajang sekali pada waktu ini 
endoor kapitaalsinvestering. sentime~~sentimen serlang me

Deze economische betrekking luab, h1ngga mendjadi salah 
zal des te stei:ker worden suatu rlntangan bagi lantjar 
naarmate Indonasla overtuigd djalannja kerdja sama Indo
is dat ·Nederland, dat zelf nesia-Belanda. Meluabnja sen
de zijde van Amerika heeft ;timen di Indonesia adalah 
gekozen, de Indonesische suatu keadaan jang biasa, 
neutrali te i tspoli tiek zal jang dapat. dilihat Pad& tiap 
steunen. tlap bangsa, jang sedang 
Op het ogenblik zijn de sen- mempunjai perasaan, baru 
timenten in Indonesia nog BKija telah membebaskan di-
.niet geheel tot rust gekomen rinja dari belenggu pandjad
en vormen een der hindernis- jahan, dengan berkor.ban ke; 
sen voor de samenwerking. ringat, air·mata dan darah. 
Deze sentimenten zijn gewone Disamping meluabnja sentimen 
verschijnselen bij een volk, ini misih sadja. ada galonga
dat het gevoel heeft met golongan jang berkeras kepa
zweet, tranen en bloed als la, dan ti dak ma u isnj af a
offer, zich te hebben be- kan keadaan baru jang tetap. 
vrijd van een lang koloniaal Larinja Westerling dan So
bewind.Deze sentimenten wor· moukil dalam pesawat terbang 
den nog versterkt door het Belanda, dan kurang mampunja 
optreden van personen die pimpinan tentara Belanda· un
van de nieuwe situatie niets tuk mengendalikan K.N.I.L., 
willen weten en zich hierte- sukar dapat dikatakan akan 
gen te weer te stellen. De menguntungkan kerdja sama 
vlucht van Westerling en· Si:>- Indonesia-Belanda •. Cha~ajak 
moukll in Nederlandse vlieg- ramai dengan lekas menghu
tuigen en het niet slagen bungkan soal larinja Somau
van de Nederlandse legerlei- kil dalam pesawat terbang 
ding in het beheersen van Belanda serta soal Maluku
het KNIL zullen de slimenwer- Selatan dengan soal Irian 
king tussen Nederland en In· Jang belurn mendapat penjele
donesia niet ten goede ko- saian. 
me~. De openbare mening in Sungguh tidak ringan bagi 
Indonesia zoekt achter de suatu golongan, jang ingin 
vlucht van Sarnoukil en de mendjelmakan kerdja sama da
Zuid-Molukse kwestie de nog lam berbagai lapangan antara 
niet opgeloste zaak van dua Negara Indonesia-Belanda 
Irian. Akan tetapi bila ada suatu 
De taak v~ de groep die dehubungan antai:a Belanda dan· 
samenwerking Nederland-Indo- Indonasla jang baik dan ko
nesia beoogt is waarlijk koh ntaka'hubungan tadi ban
niet licht. Echter, indien ja-dapat terdjelma oleh go
er een goedeen sterke samen- longan tadi jang dalam masa 
werking be-staat tussen Ne- gelap gulit'a bagl Indonasla 
derland en Indonesia, is de- telah berdjoang dan meper· 
ze te danken aan de strijd dengarkan suaranja untuk 
van bovengenoemde groep, die mengactakan kerdja sama Indo
in donkere dagen getuigd nesia-Belanda dalam deractjat 
heeft voor samenwerking op sama tinggi sama rednah. 
voet van gelijkheid. p 1 1"'" ki j dik k k Misschien ten overvloede er u .... ran a emu a an 
moet gezegd worden dat elke bahwas tlap-tiap ichtiar un-

. b tuk menarik Indonesia ke su-
poging om Indonasla te ewe- atu djurusan, hlngga Indoen-
gen zijde te kiezen van een sia tirlak merdeka.dalam po
der blokken, door Indonesia litik atau perekonomiannja, 
beschouwd z~l worden als een akan mendapat·tentangan dari 
poging· om de pas verworven Indonesia, jang merasa telàh 
vrijheid aan te tasten. membebaskan dirinja dari 
Slechts samenwerking om het pendjadjàhan jang lama. 
wederzij~s belang te dienen Hanj a kerdj a sama, dengan 
zal met gejuich worden be- maksud mendapatkan keuntunga 

il bli.gi dedua pihak,akan dlsam-
groet •. Ind9.nesia w graag but dengan gembira dan mem
werken aan zi.1n opbouw, maar punjai dasar jang kokoh. Su~ 
zijn politieke en economische at u keuntungan bes ar j ang 
zelfstandigheid behouden. De- ingin diperoleh Indones ia i
ze· wens moet in de berekening al ah: 'Pembangunan Negar11, 
vlm de kansen tot samenwer- hingga mempunjai dan dapat 
king worden opgenomen, wil mempertahankan kebehasan po
men komen tot een stevige en li tik dan ekonomi. Keutunngan 
prettige verstandhouding. bagi Indonesia inllah jang 

· · · perlu diperhatikan oleh me· 
Daartegenover mag Indones ia rek a j ang ingin bekerdJa 
niet blind zijn voorhet feit bersama dengan. Indonesia.se
dat samenwerking niet bete- baliknja Indonasla tirlak be
kent: alleen nemen! leh buta bahwa kerdja sama 

·soerjadi 

tidak berarti mementingkan 
diri sendiri. 

_j 



2 DE BRUG DJAMBATAN 
Een Nieuwe Stichting 
(Vervolg van Pag. 1) 

de Nederlandse medewerking in 
het opbouwwerk in Indooesie kan 
worden ingeschakeld, over de 
voorwaarden, waaronder het.on
dernemersrisico tot zo gunstig 
mogelijke resultaten kan lei
den en over de faciliteiten, 
die de Indonesische regering 
eventueel zou kunnen verlenen 
bij het verwezenlijken van Ne
derlandse initiatieven op in
dustrieel gebied. 
Daartoe werd kort geleden de 
Stichting 'Nederland- Indones ie • 
in het leven geroepen,die reeds 
met vertegenwoordigers der In
donesische regering in overleg 
is getreden. Het is de bedoe
ling, voor het werk der Stich
ting, financiele, technische en 
economische deskundigen aan te 
trekken. 

"Anti-koloniaal" offensief 
Brussel 2 Jan.-- Men is in 
Belgie ~e laatste tijd verre 
van gerust over wat men noemt 
het anti-koloniaal offensief 
van de Verenigde Naties en meer 
en meer gaan er stemmen op, die 
maatregelen van verweer beplei
ten tegen een - natuurlijk on
gewenste - inmenging van het 
buitenland in bet Belgische 
Congo-beleid. Met voldoening 
heeft men, althans in de meer 
conservatief geertenteerde 
kringen de Franse minister van 
Buitenlandse Zaken, Robert 
Schuman, onl.àngs- tijdens ·een 
onofftcieel bezoek aan Brussel, 
een nauwere aaneensluiting van 
Engeland, Frankrijk en Belgie 
horen verdedigen, ten einde hun 
koloniale belangen beter te be
veiligen. 

Dezer daaen is de benonin1 te 
verwacbtén van Mr.lob.Ba~ tot 
Hoce CO..issarts van de Repu
bliek der VBrenilde Staten V~ 
Indonaste tn den Baal~ 
Deze benoeming is tot stand ge
komen na uitvoerig overleg tus
sen de reieringen.van Nederland 
en Indonesie. Aanvankelijk wa
ren er·drie candidaten, nl. de 
heren Leimena, RUm en Sultan 
Hamid. van·Nederlandse zijde 
ging de voorkeur naar mr.Rum 
uit. Men verwachtte hiervan 
zeer veel voor de samenwerking 
tussen beide landan.Dit inzicht 
deelde men in Indonesie, doch 
men stond daar op het standpunt 
dat ook voor de interne poli
tiek de heer Rum van groot nut 
is. Hij neemt een vooraanstaan· 
de plaats in de Masjumi in, 
waar ~en hem niet graag wilde 
missen. Anderzijds vond men 
sultan Hamid 11, ofschoon er in 
Nederland veel sympathie voor 
hem is, in den Haag niet zo'n 
geschikte candidaat. omdat men 
van ~ening is, dat er in Indo
oesie politiek te weintg achter 
hem staat, om aan zijn figuur 
als HogeCo111111issaris voldoende 
gewicht te geven. 
De wil van Djakarta om de sa
menwerking tot een reele zaak 
te maken kon volgens oen Raag 
alleen maar tot uiting komen, 
door het zenden van een ~lang
rijke figuur van het politieke 
gewicht van mr.Rum, de ~an. die 
met dr. Van &oyen tot overeen
ste~ming kwam. Deze argumenta
tie heeft de regering-Hatta 
kunnen begrijpen, J•list om aan 
de wil tot samenwerking uit
drukking te geven ts•men nu 
over de bezwaren heengestapt en 
heeft men besloten mr.Jt••m tot 

Maar de argumenten, waarmee het 
tegenoffensief wordt bepleit 
tegen het .dictaat" van de an
ti-.koloniale mogendheden, die 
in het politieke wereldconcert 
een overheersende stem beginnen 
te krijgen, klinken nog aller
minst overtuigend. 
Belgie kent nog niet de koloni
ale problemen, die de andere 
Europese landen te verwerken 
hebben gehad en het heeft dus 
ook niet die door schade en 
schande gescherpte blik, die 
feiten van illus1es kan óndef=. 
scheiden. Congo is nog een vei
lig bezit, dat pas aan het be
gin van een intensieve ontgin
ning staat en van enige roerige 
nationale bewustwording der in
heemsen is nauwelijks sprake. 

ONDER 
DE LOUPE 

EroNOMISCHE VOORUITZICIITI!Ii 

Nu de souvereiniteitsoverdracht 
een voldongen feit is, heeft 
het voor de bezorgde en geinte
reeseerde waarnemer geen zin 
ftog langer zijn misnoegen te 
uiten over de weinig verkwikke
·lijke gang van zaken sinds de 
bevrijding van het eilandenrijk 
uit de overheersing der Japan
ners. Gedane zaken nemen geen 
keer, en wij moeten ons hoeden 
ons te verliezen in nu nutte
loos geworden, ofschoon vaak 
gefundeerde, maàr niet langer 
opbouwende critiek. · 
Juister is het daarom het voor
beeld te volgen van de drie 
centrale werkgevers-organisa
ties, die door het zenden van 
een vaste vertegenwoordiger 
naar Indooesie ter bevordering 
van de belangen van de Neder
landse industrie, blijk hebben 
gegeven van een gezond inzicht 
inzake de te volgen koers in 
heden en toekomst. 
Het is duidelijk, dat de econo
mie een hoofdrol gaat spelen in 
de verhouding Nederland-Indone
sie, nu deze na de overganspe
riode eenzelfde karakter gaat 
krijgen als tussen elke andere 
groep van .souvereine nationale 
staten. Op den duur kan Neder-· 
land alleen een bijzondere 
plaats innemen in de rij van 
landen waarmee Indooesie in e
conomisch contact s~aat of 
nieuwe banden zal nanknnpen, 

Bui tenland ... 
Een zeker risico is niet te 
~ermijden en mag men steeds 
aanvaarden. In de beschrijving 
lopig allerminst een probleem 
een. uitlaat voor de besparingen 
te vinden. Erg bang voor een 
bezetting van de open plaatsen 
behoeft men ook al niet te zijn 
want de volken van guropa staan 
heus niet te dringen om hun 
beschikbare besparingen in het 
buitenland te beleggen. En wat 
Amerika betreft,zie men slechts 
naar de problemen waarmee Pre
sident Truman te kampen heeft 
bij de verwezenlijking van zijn 
'Point 4 • (de ontwikkeling van 
achterlijke gebieden). 
De economische taak die Ir.vos 
- in het onlangs uitgegeven ge
schrJft van de Dr. Wiardi seck
man stichting over de economi
sche samenwerking tussen Neder
land en Indooesie na de souve
reiniteitsoverdracht - aan Ne
derland toedenkt, n.l." om vanaf 
1952 jaarlijks een bedrag van 
t 400. -- mUUoen in Indonesie 
te investeren, is dan ook een 
nieuw bewijs van het gebrek aan 
werkelijkheidszin van de qocia
listen en hun gebruikelijke 
overschatting van het econo
misch mogelijke. 

Voorlopig 
Voorlopif mag het Nederlandse 
bedrijfs even op het punt van 
investering slechts die midde
len aan Indooesie beateden die 

· voor het behoud van een ee~~~~&al 
seinvestaard vermogen noodzake
lijk zijn. Deze vervangsinves
teringen-alleen betekenen reeds 
een zware last na de verwoes
ting en verwaarloziDI die alom 
heeft plaatsgehad. 
Daarnaast moet voorlopig de 
grootste aandacht besteed wor
den aan het bevorderen van de 
Nederlandse export naar Indo
oesie en aan de atvoer van de 
Indonesische exportproducten 
langs de gebruikelijke·wecen. 
Dit standpunt moce.conservattef 
klinken, men vergate niet dat 
Nederlànd niet in staat is meer 
te doen zonder de eigen econo
mie ontoelaatbare schade to~ te 
brengen. 
wat aan Nederlands·vermocen 
voor investering beschikbaar 
komt, hebben wij broodnodig in 
eigen land voor het bahoud .van 
de toch reeds geschonden wal
vaart van de steeds groeiende 
bevolking. 
wel bestaat er nos een moge
lijkheid dat. Nederland op eco
nomisch gebied meer kan doen 
het bevorderen van de onderlin
ge handel en strijden voor het 
behoud van nationaal vermogen. 
Die mogelijkheid bestaat in het 
advies Uitbreneen en medewerken 
(emigratie!) bij de uitwerking 
van de plannen voor wederopbouw 
en investering uit eigen Indo
nesische besparingen en uH e
ventueel ter beschikking komend 
Amerikaans kapitaal. 
Na deze betrekkelijk negatieve 
beschouwing vergate men niet, 
dat, wat wij noemden de bevor
dering van de onderlinge handel 
op zich reeds een zeer belang
rUke, moeilijke maar vruchtba
re taak is. Wij zeiden dat de. 
voorsprong van Nederland op dit 
pmt vooral bestaat in het be
zit van een economisch ap·pa
rsat. Eerste taak is dus: dit 
apparaat zo nuttig mogelijk aan 
te wenden, eventueel uit te 
breiden en te vervolmaken. Mis
schien zal de Nederlandse im
porteur en exporteur te kampen 
krijgen met overgebleven wan
trouwen en met angst uitgebuit 
te worden. Het is echter niet 
waarschijnlijk dat de Indooe
siers op grond van dergelijke 
gevoelens zich tot andere lan
den zullen keren, indieri zij 
daar meer moeten betalen of 
slechter bediend worden of wan-

SEL·AMAT DAT ANG 

MOflAMMEn RUM 
De benoeming van Mr Mohammed 
Rum tot Hoge vertegenwoordicer 
van de R.I.S. in Nederland is 
auerweaen met vreucde en dank
Jaarlletd be1roet. Ook wij zijn 
met deze ~enoeming bijzonder 
incenomen. 
Wie het voorrecht heeft Mr Moh. 
Rum persoonlijk te kennen, weet 
dat Indonasla een van zljn bes
te zonen heeft verkozen om zich 
bij het Nederlandse volk te 
doen vertegenwoordigen. Wij 
zijn in de tegenwoordige tijd 
niet zo grif geneigd om het 
woord 'edel' te gebruiken, maar 
ten aanzien van Rum spreken wij 
met graagte over een edel mens. 
Beminnelijk, bijna kinderlijk 
eenvoudig, gemakkelijk tot 
lachen bereid en t•celijk een 
man met een sterke overtuiging, 
die van geen schipperen weet 
als het om principiele dingen 
gaat, bedach"tzaam en nuchter. 
Hij zsl zeker veel doen voor de 
vriendschappelijke verhouding 
tussen Nederland en Indonesie, 
al behoeven we er nooit op te 
rekenen dat hij ons naar de 
mond zal praten en dat hij niet 
fout zal noemen, wat naar zijn 
Ji!eninc fout is. 
Een treffende, zelfs beschamen
de bijzonderheid moeten wij in 
dit varband vermelden. Rum, de 
man van de Van Royen-Rum-ver
klaring, die de grondslag legde 
voor de vredelievende regeling 
van December 1949, is kreupel. 
Hij heeft dat te danken aan een 
Nederlandse kogel, geschoten 
door een Nederlands soldaat. Op 
13 November 1945 klopte een 
groepje soldaten aan de deur 
van Rwils huis te :Djakarta, Kwi
tang No. 10. Rum deed open en 
werd ·pardoes neergeschoten. Hij 
viel op de grond, men sleurde 
hem uit de deuropening en ging 
in het huis op.zoek naar zgn. 
Pemuda's. Een student van de 
Rechtshogeschool, die bij hem 
in huis was, nl. subagio, werd 
meeganomen en van hem werd 
nooit meer iets gehoord. Toen 
de soldaten het huis verlieten, 
wilde 'én Rum nog het genade
schot geven, maar subagio had 
de tegenwoordigheid van geest 
om te zegge11: 'Bespaar U de 
moeite, hij is toch al dood'. 
Rum was echter niet dood, wel 
aan zijn been gewond. Nog in 
1947 bij de ondertekening van 
Linggadjati was hij verplicht 
met een stok te lopen ..... 
Deze ~an is thans de eerste Ho
ge Vertegenwoordiger van Indo
oesie in Nederland. Hij wordt 
belroet als een vriend van Ne
derland. wonderlijke eQ bescha
mende loop der historie! ..... 
Als politieke figuur is Ru~ de 
laatste jaren steeds meer op ·de 
voorgrond getreden. 
Hij stildeerde in 1932 af aan de 
Reehtshogeschool te Djakarta. 
Hij was voor de oorlog lid van 
de P.S.I. 1., de Islam-partij. 
In de Republikeinse tijd begon 
hij als voorzitter van de Badan 
Pekerdja K.N.I. van de stad 
Djakarta. Hij was minister van 
Binnenlandse zaken in het kabi
net-Sjahrir, was deelgenoot in 
de besprekingen rondom Lingga
djati en de Kalirangbesprekin
gen. lid van het kabinet-Hatta 
en voorzitter van de commissie, 
belast met de presidentsver
kiel'ling. 
Selemat Oatant Mr Rnm! Welkom 
in Nederland! De vele vrienden. 
die gij hier gemaakt hebt, heb
ben U in deze korte tijd reeds 
node gemist. Wi.1 zijn ·er l".&ker 
vnn, dat U hie.r groot en goed 
werk kunt ctoen, en wi.l hopen. 
dat vele NederlnnctPr:< Uw tnnk 
gemakkelijk znll<'n mnkrn. 
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BETREKKING· GIDS 

Pblaawttlirlle C~n~Du.ndel te Dj a• 
ltana ua.,t 

-.Hl ......-.tattel 
~ 

ah lau1•• toor ••ar Suabaialtu• 
toor. Voroiatu: al.-uo oatwiltlt• 
li•l• ••r .. twoordolijkboidaboaaf, 
-.reiael iaitiatief. 
Sollicitatiea ••t ••r••l•Î•I waa 
o,pleiclia1. pl'aetiaelle ai'Yariar ea 
~efereatiea oador No. 8~2· Bar, 

De O..tbbriek te ~ (blj 
Padallin v~ voor -apoediie in
diensttre<linc CliJZic:later-_.. de ........... 
-t tealm18Cb OllderleiJI zijn ken
nis Yllft werktuisbo• vereist JW 
voorkeur JllS' ers. · 

!IP!IIlcbter ~tcaatraie in hit bezit· dip oaa Sllb&chtslct:iol 
of ms. Liefst • P!!'llltiscbe ena
rtnc op lebied watei'l!rscbtcentrales 
en BDailleidfqen. 
SOlllcitsties scbrifteU.Ik te rich
ten tDt de N. V. Plldanl: POrtllnd 011-
..nt l(y. • ICali Bessr test 49. 

De C.V.O. te DJsksrts zoekt Zo'ftl 
ao-rciele als 

lldldD1strat1eve kl'lldJteD 
crondic bekend Met producten -
eliPOrtzûen. Voor lOBde krachten 
hooi honorarium en eiiOlUIIBnten. 
SOllicitaties ouder. 'vertro1BI811Jk • 
couvert aan de centrale VerllllopOr
ISIIiestie van <ble~landbO ... 

De firwa Ttedelal 11 Yall Kercbft 
Keboe Sir U ol2 (Po a tb .. 26) aoekt 
•oor •••r •utoor te Djûal'ta woor 
apoedi1• iaclieaattredia1 ••• r•· 
roatiaeercle 

aecrew-
Vereiatea: aiaat•• eiaddipl•a h· 
lo; Ylot ateao ea typea; aalfataa-
die kaaa• correapoaderea. . 
Keaaia ••• de Ea1elae taal atrekt 
tot aube••U•I• Sollicitatie• ait• 
daitead achriltolijk au beYuat. 
ad re a. 

De C. V • O, te Dj akarta aoekt aowel 

-..ctele sla 
lllidJûstrsti- krscbtal 

rrondil •••••• ••t prodactea • 
exportaakea. Voor. pede krac .. tea 
Aoo1 hoeorar{a• ea eaol••••~••· 
Sollicitatiea oader 'Yertro•welijk' 
coaYert. au de Ceatrale Verltoopor• 
saaiaatie Yaa On.derae•Ï•I•ludboaw
prodactea, llolea•liet Weat 1, Dj a• 
karta. 

Cl 

"Onthou dit 
nu van mij" 

- ztfl illfrr!tw IM IJ"'il 

Me< zeep .n- krilllil de 
wai wal hHrlijk Khoo11, 
maar DOOit zo echitterad 
wit ah waarvoor Ik aldjd 
compliment!• krill- DUr
voor û er RedUtta Zakje 
Blauw. lecldtta ZalrJa 
llauw in he< ),.tate epoel
watlll' maakt Uw w1Ue1oed 
pu helder en &ia I 

M.Y. MAMOiliWo!ICIIAPPI 11(11111 • 11 llll 

DE BRUG 

.",. ... 
"'*'· ., "."... ..... _...., 
N- .... rtrwa• 

• 
Noor #Je 

-

Levertraan. 
• __",... ............ 1 

ztt~ 

-baard 
Is er 
wèc 
liD! 

ALLAaD • lMI'OU • OEN HAAG 

DJAMBATAN 

parall houdt 
Uw ••• 

gezond I 

Steradent 
II.Y. UMIIlMUIICIAJJU RICKIIII • •1 IILI 

Heel veel 10111 heeft Uw lallduta 1111 

Uw k~U~~tpblt besteed. U bent tevreden. 
Pro'-r dit te blijven! Zet clauom de 
101'1 vm Uw rçduta voort! Reillil en 
deelufec:t.r her pbit dqelijks - -
epedul mitldel - mee Steraclent'! Dat 
reiDfat ook alle hoekjee "" ,..tju ...••. 
automatilch!Pucle•voudi,.St.adebt· 
Dlethode ioa: ·.ftHr em dojlje-uol ~ 
m ..,.-.JWf-clcû WGnn (ut hut) ~ •. 
Leurt daarin. Uw plrit - ..",.... 
pbn&~wijaine ....... 0 't iJ ~~ 

Dit is ii/l!r 
•et renelf 
•• de zerg 
ru de 
fa dart& 

Uw Ievenneier geeft U biJ eukoop van 2 pÖbn 

DI ES EL zelfwerkend .....-ddel l 38 cta. per 
plllc,. I •tuk YU 0111e verrukkelijke 

.llDEL.ll.llR TOILETZEEP 

gratis ter kenni•moking 
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Onderwerp: Correspondentie van de Stichting Nederland -

l 
J' 

Datum ontvangst bericht: 18 Juli 1950. 

i.(J/r } /V P· Hierbij wordt toegezonden afschrift van een brief d.d. -
:;- lV" ~-/· V' 26 Juni 1950 door de voorzitter va~ de Stichting Nederland -
)JA~·~ I/~\ Indonesiê: PJ.-. ~ .J>o- lh-J ~ 

)vtl ~;r/ tv tV,;\\'(\ Dirk SC~ILP geboren te Haarlem 11 October 1893, wonen-
{''1)!) de Nassaukade 145 te Amsterdam, gezonden aan de in Indones i! 

j~ . _, _-· verblijvende schrijver Jef LAST. 
d.( tl·c~~':'~t-" Een afschrift van de brief door Jef LAST in antwoord 
// 

1''~~-:}f;~'î op eerstgenoemd schrijven verzonden aan SCHILP gaat evaneeins 

-~ ,hierb~! • inhoud van het schrijven van Jef LAST is door SCHILP 

ter kennis gebracht van de heer SUURHOF van het Nederlands 

l 
Verbond (N.V.V.). 

. ·N-Een afschrift van deze brief is bijgevoegd. (einde) 
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Beste Jef, 

v·~J 
l 

A f s c h r i f t 

26 Juni 

Ten aanzien van de medicamenten-actie, waarachter het 
N.V.V. zich heeft gesteld, is het nodig te weten aan welke 
~ed~camenten de eerste behoeften bestaan. 
Is het mogelijk contact op te nemen met het Ministerie van 
Openbare gezondheid en mij zo spoedig mogelijk een opgave 
te zenden van deze behoeften. 

In een bespreking met Dr van Rooy van Simavi, de orga
nisatie, die zich in Nederland bezig houdt met de medicamen
tenverzorging, .werd mij medegedeeld, dat deze vereniging 
voorlopig haar werkzaamheden heeft gestaakt, omdat er geen 
zekerheid was te verkrijgen of de zendingen wel op de aan
gegeven plaatsen kwamen. Ik heb op mij genomen te dezer zake 
te informeren, opdat zekerheid wordt verkregen. 

Is het mogelijk uit te zoeken of het Ministerie van 
Openbare gezondheid bereid is zelf de distributie ter hand 
te nemen? Eventueel met samenwerking van deskundigen uit 
Nederland. Ik verwacht veel van de medicamentenactie, mits 
uit Indonesi~ de volle medewerking merkbaar wordt. 

Voorts heb ik nog een goed plan op stapel. Het is moge
lijk volledige uitrustingen en inventaris voor het op rich
ten van grote en kleine drukkerijen bijeen te brengen. Op 
het Hoge Commissariaat werd mij medegedeeld, dat men deze 
broodnodig heeft. Hoe staat men in Indonesi~ hier tegenover? 
Ook hebben wij al aanbiedingen van textielfabrieken, die 
zich aldaar willen vestigen. 

Is het mogelijk een opgave te krijgen van al datgene 
wat daar dringend nodig is? 

Zoals je weet hebben wij een Stichting Nederland-
~ ndonesi@, welke zich ten doel stelt de industrialisatie in 

ndonesiö te bevorderen, alsmede de im- en export. 
Deze Stichting moet opgang maken en kan ongetwijfeld 

l
slagen, wanneer in IndonesiM begrip gewekt wordt voor deze 

J Stichting. Wanneer het de Stichting goed gaat, dan betekent 
dit een bestaansmoge lijkbeid voor velen van ons. Slaagt 

~ ~ie Stichting, dan is ~en bestaan voor lange tijcl ook voor 
JOU verzekerd. 

Wij hopen spoedig iets van je te mogen horen. Harte
lijk gegroet ook namens de andere kameraden. 

Dirk. 



Afschrift 
v.d.Heer J.Last. 

Geachte Heer Schilp, 

A f s c h r i f t 

Bogor 7 Juli 1950. 

Hedenmorgen had ik de beloofde besprekingen, achtereenvolgens 
met ex-minister-president Hatta en vervolgens met Z Ex minister 
Leimena van Volksgezondheid. Beiden begroetten met grote·· ingeno
menheid het plan voor een medicamentenactie in Nederland en zeg-
den alle nodige hulp toe van hun departementen. · 
Excellentie Leimena meende, dat er feitelijk ~rake zou moeten 
zijn van twee acties. Hij zou het ten zeerste waarderen wanneer 
Simavi haar belangrijke werk weer zou kunnen opvatten ten behoeve 
der bestaande particuliere ziekenhuizen welke nog altijd eigen
dom zijn van- en ressorteren onder - particuliere stichtingen en 
verenigingen zoals de SCBT en anderen. Deze instellingen zullen 
waarschijnlijk voor alles behoefte hebben aan medicamenten en 
textielgoederen; wanneer SI1aVI zijn zegenrijke werk t.o.v. deze 
inrichtingen voortzet zullen zij zelf hun behoeften het beste 
kunnen opgeven en is de regering bereid, in sàmenwerking met de 
besturen dezer instellingen, alle maatregelen te nemen om te 
garanderen dat de goederen hun plaats van bestemming bereiken. 
Het verwondert Dr Leimena trouwens enigszins, dat hieraan onder 
de huidige toestand nog twijfel bestaan kan. 

Naast deze hervatting van de vroegere steun aan bestaande instel
lingen zou de regering echter grote prijs stellen op een tweede 
hulpactie, waarbij ~ij zelve vrij was in de bef?.chikking over - en 
de verdeling van de te levere·n goederen, waarbij het Ministerie 
zelf de distributie ter hand zou willen nemen voor de meest ge
troffen gebieden. Hiervoor zouden waarschijnlijk in de eerste 
plaats medecamenten en instrumenten in aanmerking komen, waarvoor 
het ministerie in de eerstkomende dagen een verlanglijst zal op
stellen. Een dergelijke hulpactie zou met des te groter vreugde 
ontvangen worden naarmate aij een filantropisch karakter droeg, 
dan wel dat van een daad van solidariteit. 
Het zou verkeerd zijn, wanneer zij in Nederland het karakter 
kreeg van "we moeten die stumpers maar weer helpen, want ze kun
nen het nu eenmaal zelf niet" of wanneer de campagne voor deze 
hulpactie gevoerd werd door instanties of groepen, die van kapi
talistische, koloniale of propagandistische doeleinden verdacht 
konden worden. "Hoe dringend nodig wij deze medisch hulp ook 
hebben", zei Dr Leimena, na al de schade en ontwrichting, die 
het gevolg waren van oorlog, bezetting en twee politionele ac
ties, toch zouden wij liever met een tiende van het mooglijke 
steunbedrag genoegen nemen, dan een groter bedrag te ontvangen 
·met twijfel in ons hart aan de intenties van de gevers. Kon 
daarentegen uit een dergelijke actie de solidariteit spreken 
van werkend volk tot werkend volk over grenzen en zeeln heen, 
dan zou zelfs een betrekkelijk kleine gift, naar de mening van 
Z Ex Leimena een enorme morele betekenis hebben, die ook voor 
de toekomstige verhoudingen tussen de beide volkeren van grote 
invloed zijn-kon. Hier meer dan ergens geldt: "c'est le ton qui 
fait la musique'', is deze toon aanvaardbaar, d.w.z. zonder hoog
hartig medelijden, dan is Z Exc gaarne bereid door middel van 
het ministerie van Voorlichting de volle betekenis van zulk een 
actie aan het Indonesische volk duidelijk te maken en alle mate
riaal en medewerking van zijn eigen ministerie ter beschikKing 
te stellen van hier aanwezige Nederlandse journalistieke krach
ten om de actie in Nederland het propaganda materiaal te leveren 
dat zij nodig acht. De quaestie van medisch personeel, hoe ur-

-gent-
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gent ook, zou buiten dezè actie moeten blijven, daar zij onder-· 
deel vormt van een algeheel personeelvraagstuk, dat reeds in be
handeling is bij de·H~ge Commissaris in Nederland. 

Met beleefde groeten, 

w.g. Jef Last. 



A f s c h r i f t 

Onderwerp: 
Hulp en steun 
aan Indonesiö. 

Amsterdam 14 Juli 1950. 

( 

Aan de Weledele Heer Suurhof 
N.-V.V.-kantoor 
P.C.Hooftstraat No.18Q 
A M S T E R D A M. 

Weledele Heer, 

Hierbij hebben wij het genoegen een afschrift van een brief 
in te sluiten, waarin J.Last ons verslag doet van een 2 tal be
sprekingen, die hij heeft gehad met Excellentie Hatta en Leimena 
resp. minister-president en van Volksgezondheid, over de te voe
ren medicamentenactie ten gunste van Indonesil. 
. Deze briet is van groot belang en getuigd van een geest van 
samenwerking onderhaving hunner zelfstandigheid. De opmerking 
over SIMAVI maakt ons inziens overleg met SIMAVI noodzakelijk, 
opdat het door haar onderbroken werk weer opgang kan worden ge
bracht, zodra overleg met Exc.Leimens wordt opgenomen. Intussen 
kunnen wij de actie inzetten, opdat zo spoedig mogelijk naar bui- · 
ten uit blijk wordt gegeven van ons willen en streven. Wij stel-

~flen U voor, voordat met vacantie wordt gegaan, er wordt overlegd 
1over de navolgende punten: 

a. 

r 
c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Overleg met de regering over de mogelijkheid van ondersteuning 
der te voeren campagne. 

Het bijeenroepen van een gropt aantal promenènten, die als In
donesische vrienden worden gekend, met het'doel dat door hen 
een oproep wordt gedaan aan het Nederlandse Volk zich achter 
onze medicamentenactie te stellen. 

Het samenstellen van een lijst van vooraanstaande, die een 
door ons aan het Nederlandse Volk gerichte oproep aanbevelen. 

Overleg met de diverse gemeentebes~uren om medewerking aan te 
organiseren openbare collecte. 

De daarvoor in aanmerking komende kranten verzoeken onze actie 
te ondersteunen, natuurlijk met in achtneming van de juiste 
houding, dus op de grondslag van de solidariteit. 

Het vormen van plaatselijke comité's, waarin zowel organisa
ties als progressieve personen deel kunnen nemen. 

Een comité van doktoren en andere specialisten, die zich be
lasten met de technische uitvoering als inkopen en daarmede 
gepaard gaande keuring van de te kopen goederen etc. 

In beleefde afwachting van Uw antwoord, tekenen wij met de 
meeste 

Hoogachting, 

w.g. D.Schilp. 
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Betr.: Persbureau betr. 

Nieuw Guine a 

Copie VOO~ 00,89028. 

• s-Gravenha.ge, 3 Augustus· 1950 

GEHEIM 

Met verwijzi:q.g naar h<rt rapport van uw Inlichtingen
dienst van 1,1 Juli j .1. 1 DOss.22/55, handelende over -een 
persbureau ten behoeve van de voorll.ehting over Nieuw
Guinee., houd ik mij gaarne voor Uw nadere inlicht ingén aan
bevolen. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie, 
te 
's-G R A V I N H A gE. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
Namens deze, 

_ Ontv. fet··7. i' :zj 
/~~L ..... t'#~' 

Antwoord : ........ .c;j-



tJJ._P'\ ~~ VERTROUWELIJK 
Verbinding: No.l2 
JJoss.22/55 

11 Juli 

Onderwerp: Persbureau Oe1ir. Nieuw Guinea 
Datum ontvangst bericht: 5 Juli 1950 
Betrouwoaarhe1d berichtgever: betrouwbaar 
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Xt 
XI 

XI 

Van gewoonlijk goed geinformeerde zijde is vernomen, 
dat op Maandag 3 Jul!,l950 een onderhoud heeft plaats ge
vonden~ussen de Hoge ~ommisaaris van de R.I.S. Moh.RUM 
en d.e bekende Vlam-socialis-r;en: 

Dirk SCHILP, geboren te Haarlem ll October 1893, wo
nende te Amsterdam; 

Fri ts KIEF (Karl .H1riedrich KIEF), geboren te Hotterdam 
20 Mei 1908, wonende te Amsterdam en 

Sam DE WOLF (Salomon VE WOLFF), geboren te Sneek 13 
Augus1ius lti'l8, wonende te Amsterdam. 

Op deze bijeenltoms·t ~te.Làen de Nederlanftrs voor q,m 
e Amsterdam een ersbureau op te ricnten. D persbureau 

zou zich voorname ~J moe en ez1 ou en met de voorlich
ting omtrent Nieuw. Guinea en'de distributie van artikelen 
over dat land aan de pers, waarbij in het bijzonder aan
dacht moet worden gesc~onken aan de geillustreerde pers. 

Voorgesteld werd om ~ls'directeur van dit persbureau 
~)(1 te benoemen een zekere VANT~ (vardere personalia onbekend), 

wonende te Amsterdam. · ~r.v.4 r~ 
Bedoelde VANTER is eveneens opgenomen in de redactie 

van het orgaan "De Vlam". 
Als begroting voor bedoeld bureau werd opgegeven een 

bedrag groot f.iitoootr-· 
De Hoge Co esaris RUM ontving het vooratel met sym-

athie, doch alvorens een besluit te nemen wenste hij, dat 
de deskundige omtrent Nieuw Guinea aangelegenheden IAMIN 

ou worden geraadpleegd. (einde) 

I 
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/ 
0. M. G. Koch ----

,'ro ~ ,, ,o)' 
Indonesta. kan men laten gelden; ziJ v~nrachtte 
van de regering te Djokja ml!f'r en beter wäar
borgen van soclal~ zek~rheld dan van dl~ der 
RIS. Maar ten aanzien van het communisme la 
het een ander geval. Het eommunlsm~ werkt 
OVI'ral als een splijtzwam. en -t hier door 
rustig~ opbouw ber~lkt zou kunnen worden, 
dreigt bij voorbaat te worden ontredderd. 
Dit alles la .van belang In verband met de alge
mene altuaile. De RIS-reserins heeft enige 

de vakbeweging ... 
malen sympathie betuigd voor de vakbeweging, 
en Ik ben ervan overtuigd, dat dit niet gevelnad 
was. Nu Indonesll! over enlse weken een een
heidslltaat zal zijn, zull~n In de srondwet d~ 
waarborgen voor social~ zekerheld van de con
stitutie van DJokja o9ersenomen worden. Maar 
dit betekent niet. dat de huldlse en toekomstige 
regering soclallatlaeh zou zijn of worden. De 
sociale wetsevlng wordt In overeenstemming 
&~bracht met Internationaal aanvaard~ normen, 

Bandung, 25 Mei i950. 

De ~n-Mel-d81 la In alle meer of mlnder be
langnjke steden hier te lande &evlerd Mav 
bet traditionele karakter van de da& werd ge-

\ ( Wf'ld aangedaan. . 

De IndonesiiiChe valtbewesinc staat, naar een 
opmerking van de heer J. G. suurboff, noc niet 
eenK In de kinderschoenen, doCh ligt noc In de 
luiers. ll:r ontbreekt noti veel aan, op ·het punt 
nil orsantaatle en tactiek, maar vooral - en 
dat bi belangrijker - ·aan besef voor haar 
wezen, voor de lfenlleJl van bet arbel~eld. en· 
• voor mogelijkheden l:n bovendien aan &eld De 
ftltverenl&lnlen zijn voor een deel nog zeer 10. 
l&llleuhancende orp.nlaatlea welker beaturen 
ceen overzleht hebben· van h"'- aantal leden. 
waardoor de caatrtbutle-lnntnc nopt eens te-
leurstellingen oplevert. · 
Dit ~ te verwachten. De organisaties ziJn niet 
uit -~ kleine kern van voorsansera met lnzlcbt 
en initiatief cecroeld. maar ontstonden uit de 
nood waarin bet koloniale bewind, dat ata~tnc 
practlaeb OllJilOgelljk bad gemaakt. de arbeidera 
gebouden bad. en dank zij het uitzicht op ver
betering van lonen en overtse arbeldavoo~
den. nada~ de aouvere1nlteltaoverdrRCht de vroe
ge~?• beperkende bepaUncen bad doen afschaf
fen of' ze ltrachteloos had gemaakt. Toen gin& 
een stak!DP&Olf over het land. Df' arbeiders lie
pen tt' boop en een Inderhaast ~f'tmprovlseerde 
leldlnc st.eld~ ellen. die voor een goed deel 

· ( ~rden Ingewilligd. Het resultaat van deze sta-
-&ingen kon relatief IP'OOt zijn. doordat er een 
ftCUum DPif'VUld moest Wllrden: de lonen wa
ren doorlopend veel te laá& geweest. en loons- . 
Ynhoeingen en verbeterln& van arbeidsvoor
waarden tot 50 ll. 100 procent toe waren n(et 
zeldzaam. De 101111! organisatie. die de statera 
uiteraard hadden moeten aancaan. kreeg de 
naam vakverelll&lnl. Maar het eigenlijke vak
verenigingawerk moest na ~et meer of mlnder 
grote Bûecea nog be&lnnen. 

: Besloten werd. de 6m-Mel-dae te vieren. Daar 
mu geld voor nodig zijn. en dat wu er niet, 
althans lan& niet In voldoende bedmRen. Hier 

Banduns bestaat een federatie van Indonest
v~nlglngen. de Badan Puaat Sarlltat
Seli~J~ B.P .àlr.. me biJna veertig 

ea omvat en onder l'edelljk goede 
leidlnc staat. lilaar ook zij "beert met geldgebrek 

· te kampen. ZO kwam de leldin'l er toe d~ aa
menwerkin& met een orsantaatle van Chinezen 
\'!' acceptereo, cbe ft! over de nodlse geldmld

_.\delm bft!chlkte. ~ nre-;aatie had 
evenwel andere : ziJ wt e de w 

...... -- - . . ..--. 

op ~ mei 
doch daar houdt het dan ook mee op. Het 11111 
nl~t gaan a1a na de Pranae RevoJutle, toen de 
derd~ stand. de ondernemersklalae, bet'ben In 
banden krees, en de vierde stand. die bet aplta 
afgebeten bad, beloood werd met wetteDr die 
,,samempanntnc" tot verbetering van de lonen, 

Mel-ilag gebrutken a111 een geleeenheld om te d.l de vorming van vatvermi8lnlen, verbodeo. 
dftllOQStreren voor de Chinese Volksrepubliek en Dat la, ooit bier, uit de tiJd 
Mao Tse-Toens. Het Initiatief werd de B.P.S.S. Maar a1lell zal er van afhangen, hoe die -lale 
uit banden; en de Indonealache vakbeWeging wetten zuUen WÓrden ~leefd en uitgeyoerd.-
werd op· sleeptouw gi!DCIIJlen. Op . openlucht- En er bestaat aanleiding. te d~ aaDzten niet 
meettnca óp de eeJ'IIte Mei zac men overal meer al te &eruat te zijn. · 
dan levensgrote portretten van Stalln, Mao Tae- Suklmo, de bekende Bung Tomo. ~ typ)sc~ 
TGI'ng, Marx en J:n&ela; de Chinezen te s.n- en oprechte vollasmaD, leider- van eea sroep, die 

unc deden een brochure vel'IIChljnen, waarin zlcb In de &Uerl1lut.riJd teten de NederlaDd8e • 
ropap.nda werd gemaakt voor aaDalulttnc bij troepéD aed~t beeft ceweerd, beeft daer 
e t.'OIIlmuntat.~Çe W.P.T.U., en- zo kwam pheel da&m te SUrabaJa een srote meni&te toet-Pro-

van de da& te litaan" In bet teken ken en &eweRn op bet cevaar. dat de koloa1ale 
n symPathie VOOr bet communisme. Het werd ~lg)ioltatle, In teWIJzl&de vorm, blijven al Voor . 

een eommunlatllche demOilatratle, waarbij de de opbouw lUllen muu.nten aan taptiaar nod1& 
IndiiDeaiaebe vakbewe&lni voor de keuze werd liJn. die door ·bet buttealand lefoumeerd moe-
geplaatst. mee te doen of zelf de één-Mel-dac te ten worden. En die tapltaalfournerln& betekent 
berdenken op .zo'n kleine acbaal,dat de vlertnc mac:bt, oot polltieke IDIICbt, die vla de eteen 
ternauwernood zou zijn op&evallen. Het karaltter Indonealacbe reaerln& lál worden uitaeoefeDd. 
van de das a1a das-van-de-arbeid sine bij voor- Indoneala blijft daQ. -lach. _, koloale. 
baat v~rloren. · Wat. met name. de lnvlllterln& van Am~ 
In dr Indonesische vakbeweging heeft deze PDI tapttaal betekenen kan. ervaren de PbllippiJDen 
van zaken onenigbeid gebracht. Ben deel der thans. En· of en In boenrre dao van effectleve 
leld~ra heeft de aamenwerkln& met de Cblneae · ·zoëtale wet&evln& sPrake al llijn, terwijl de 
demOliStranten voor de Volkarepubliek aanvaard, leidera der Indonealache re&erln& merendeels te-
and~ren weigerden dit. Te Bandong bad dea recruteerd worden uit de &rOeiende IndaDealache 
mo'l!ena een openlucht-meetinlr plaats, en voor bourpolale, la een vraac. WIIIII'Op de toekonwt 
-de avond lwaa de srote zaal v~ de IIOCii!telt antwoord al &even. 
Coneordla door de CblneRn afgehuurd. llr ..... Onder di~ re&erlnPieldera ziJD overtut&de _.. 
ten vele uitnodigtneen rondrezondeo. maar van Haten. Maar ztJ oot ataan In de baD der om-
de gereserveerde plaatsen bleef de b~lft onbeRt. atandlgbeden, die vooriopil anders willen. In de 
Ik woonde die avondvlerln& peraoonliJk bij. Wat l Jaren der .. etbl8cbe politiek" la eftaatle ppolemt
we te zien en te boren kre&en. was een door- -rd over de vraac. of op bet _qrarl8cb com-
lopende huidlgtng van de Cblneae Volkarepu- munlame der ~ eeD IOCialt.ti-
bllek en demonatratte van verbroedering tu.en aehe aameolevlnl ~vtst IIOU kUDDell wor
t;le Indonealaebe arbeider en de Indoneaiaebe den. De kwestie kwam oot onder llCICliallaten In 
Intellectueel enerziJds en de CbineJ!en, die Sta- Nec!á'land aan de orde: eo ~ wee. « 
lln en Mao Tlle-Toen& ala.bun srote VOCI1'1PU1sei'S toen In een rede ID dé Tweed~ .._ op, dat 
bleken te èren. anderzijds. Het waa een politieke · .het -lallame &roeit ala de l:eleDllant van het 
demODStratie diè met het oorepronkelljke karak- II:Apltallame ~- ondeso bet kap!.~. en dat 
ter van de één-Mei-das niets te makln bad Java d~ fase der ~ aatwlkkelln& 
Nu Dlal dit alles niet te traglacb eenomen wor- zou moeten ~ alvoreDa bier van 110CJa.. 
den. De Indonealaébe vakbeweginl Is noc Jonc llat!ach regtem liPrake 11011 kunnen ziJn, Dat 1a. 
en onbedreven. mlat ervartn& -en Inzicht. Maar 1D al&em~ Jdn. DOC even waar ala bet deetijda 
dit begin van bet vakverenlglncllwellll!ll la toch WM. De naute kleltomlt•la bier aan de Indaae-
~1 te betreuren. Men .kan d~ verdr!Jvln& van IIÛit'be ~en koopJJedenklaeee_welker 
het eorrupte regtem van Tsjlang Kai-8Jek en de lntellectuelea de door de 'f'el'boudlneen aanp. 
agrarlaebe hervormingen In Cbtna van harte We:lleD recerlnplelden lijn. . 

toeJuichen. en de poUtleke lnateUin& van de Dit al niet betekenen. • de arbeide~ 
Inc1one&lache vakbewegin& al terstond bij baar alle mWre, die zij In W--Zuropa beleefde, 11111 
begin niettemln &1ad verkeerd vinden.. Dat lij moeten cloormt*en. 8odale wetten ZUllen lterk 
&edurende de koloniale perlod~ naUonallatllleb, tfmperend k1mnen werken: en dat bet In dit 
d.w.a politiek, aeortfnteerd was, ia& In de na- opricht erDit 11. staat uet. Bet la oot DOOd-
tuur der dln&en. En dat de B.P .8.11 ldcb meaade r.akelljk: Wam ala sociale lleterbeld toor dè 
In de caatroverae over de kwestie der aanalut- arbeider en de taDI temt.& wordt, krij&t bet 
ttng van de nepra PaauDdan bij de Republiek communllme bier eea killiL 

brie/ uit indonesÜJ * brief uit indonesÜJ * brief uit indo~ÜJ * brie/ uit itulonesÜJ * brief uit indone.ia • 
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UITTREKSEL 
• 

/5' tp SAMENWERKING RI' en "DE VLAM" • 
Voor ................. OD ... ~ ...................... Naam....... ;m:g~~q~IPQWtJ. iKD%UKX ..................... . 

Origineel in ..... QD .. 27.3.. .... .... .... .. .. . Naam .............. VI.AM~.organis.a.ti. .. ~ .............. . 

Volgnr. . ... . ... Ag.nr .... 8.0.2.8.P ... ... Aard van het stuk ..... :-! .. .-: . !I 

.............................................................................................. Afz. . ........ .Y..~.l'P. .......... l?. .................................................................................. Datum .......... l?...~.z.~.5.0 ........... . 

Van een gewoonlijk goed geïnformeerd persoon werd 
vernomen dat de Hoge Vertegenwoordiger van de RIS 
veel belangstelling heeft getoond voor een van de 
zijde van "De Vlam" geopperd plan o.m. te Amsterdam 
en te Rotterdam een Indonesisch zeemanshuis te 
stichten. 
Dit voornemen van de Vlam is gegrond op het feit, 
dat de directie van de Vlam er ten stelligste van 
overtuigd is, dat de zeemanshuizen in beide plaat
sen onder controle staan van de NKVD • 

Uitgetrokken door ....... . . . ... .... . .. ..:PR ........................... Md./Sectie ............... .AC.D .... 4. .... C. ......... Datum ...... ..4~.5.~5.0 .... . 

Op aanwijzing van .. 

@ 5030- '48 

~----------------· ···-· . --·-
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No.???23. 
Aan C XI 
Van B IV. 21•3-1950. 

Het juiste bedrag van de schuld van ''De Vlam", is mij niet bekE;md. Uit 
het feit, dat de jaarlijkse inzameling "Meioffer'', t.b.v. delging van de 
schuld van ''De Vlam", gemiddeld de laatste drie jaar Fl.3500,-- opbracht, 
waarmede elk jaar slechts een gedeelte der schuld kon worden gedelgd, waar
door "De Vlam" het hoofd weer een jaar boven water kon houden, zou kunnen 
wvrden geconcludeerd, dat de schuld aanmerkelijk ho~er ligt. r B.St. zal.trachten de-finitieve informatie te krijgen over het verstrek

t~ L!en van r,eld aan "De Vlam", door ·:Moh.Hatta. 
De opneming van Darsono in de redactie van "De Vlam" en het verminderen 

van de pnpaganda voor de "Vereniging van vrienden van De Vlam", ·welke was 
opgericht voor-financiele steun aan het blad)kunnen wel aanwijzingen in die 

*chting zijn. 
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VERTROUWJ;:~IJK 

Verbinding: No.l2 

Doss. 22/39 

I 13 JAN. 1950. 

ll Januari l9~<i.rD/ 
f_Al 777-23 

Onderwerp: Financi~le steun aan"De Vlam". 

Datum ontvangst bericht: 9 Januari 1950 
Tietrouwbaarheid beriohtgevei': betrouwbaar 

Waardering berlcht: zeer waarschijnlijk 

Tevens bericht gezonden aan:--

Lledewei•kende instanties:---

Ondernomen actie:---

OP KAART 
ACD/.& P) 

DAT:lB/I(.S'J 
PAR: W. I 

Van een persoon, die als goed gefnformeerd kan worden 

beschouwdt werd het volgende vernorn;;~n: 

~I "De directeur van "De Vlam 11
, Dirk SCHILP, won•.n:d e te 

Amsterdam, heei·t kort voor het vertrek van r.:oh. HATTA naar 

lndonesi/3, een langdurig onderhoud met laatstgenoemde gehad. 

"Al Tijdens dat onderhoud gaf J.::.nATT~aan SCEILP geld, Viaarmee 

de vol~edige schuld van 11 De Vlarn 11 betaald is. 

A.ls voorwa~-ràe v.'erd aan deze gift verbonden de opname 

~van de Indones:U3r DARSOl:W in de redactj e van "De 1llam". ":,
1 

.y-- Deze DAESOIJO, wonende te 1\msterdam, keert waarschijn-

~ 
lijk OV81' 14 dagen naar 

een dagblad. 11 

r ;. 4,- ~ · /~- r 
<,./ 

~.l·!';;.; ....... 

lndonesi@ te:r·ug~{'l'aar hij directeur 

(einde) -~t:?J!:/' 
~~ 
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NOTITIE 
AAN: ACD 
VAN; C.XI 
No.: 75886 

Uittreksel uit verslag van de vierde (openbare) Vlam
conferentie, belegd voor de lezers van "De Vlamtt, op 18 Decem
ber 1949 te Amsterdam. Aanwezig waren ca. 80 personen. 

De voorzitter Dirk SCHILP1 Diriêteur van het blad, memo
reerde o.a., dat 11De Vlam" met zijn 2000 trouwe lezers van 
week tot week de belangrijke punten uit de politiek naar voren 
had gebracht en behandeld vanuit zuiver socialistisch stand
punt. De "leden en vrienden" van De Vlam dienden thans hun hou
ding voor de toekomst te bepalen. 

Der reda.eteur Jef ~T hield vervolgens een inleiding, 
sprak over de vroegere êri:äe huidige financieel hachelijke po
sitie van het blad. Ds BUSKES en andere trouwe vrienden van 
"De Vlam" konden volgens LAST door grote activiteit het groot
ste gevaar, nl. verdwijning, a.:f'wenden. "De Vlam" heette noch
tans in een bijna niet te verhelpen geldnood te verkeren. Een 
van de gevolgen daarvan was, dat de Vlam-beweging in 1949 niet 
vertegenwoordigd kon zijn ·op het Parijse congres van de Socia
listische Beweging voor een Verenigd Europa (U.S.S.E.). Dien
tengevolge verdween Nederland uit het desbetreffende interna
tionale comitl. 

In verband met de Indonesië-kwestie zeide LAST dat "De 
Vlam" de zelfstandigheid van dat land steeds had gezien als 
een natuurlijk recht. Deze overtuiging was volgens spreker door 
de huidige leiders van Indonesië gewaardeerd. Van hun zijde was 
gewegd, dat geen enkele politieke opvatting t.a.v. Indonesië zo 
sympathiek was als die van nDe Vlam". 

Ter conferentie werd door enige personen critiek ~eoefend 
op de h.i. te intellectuele toon van het blad. 

De voorzitter las nadien een resolutie voor. Zij behelsde 
verwerping van communisme en reformisme, welke valse ui tingen 
van het socialisme werden geacht. 

Verzoeke OPBERGEN IN OD 1590. 

? C .XI. 14-4-1950~ 
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NOTITIE 

AAN; ACD 
VAN: C.XI 
Bijl.: één 

Veraoeke bijgevoegde aantekeningen uit "De Vlam" 
te voegen in OD ~· 

C .XI. 14-4-1950 f: 
y-
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In "De Vlain" van 14 Januari 1950 staat het navolgende: 

Zoals de belangstellende lezer al gezien zal hebben zijn met ingang 
van de nieuwe jaargang, behoudens goedkeuring van de Stichtingsraad, 
drie leden aan de redactie toegevoegd. Alle drie zijn oude bekenden 
en hun opneming in de redactie verandert 1n feite niets aan de sinds 
lang bestaande situatie. Dit geldt allereerst voor Frits Kief, die 
zich in de loop van 1949 gedwongen zag, uit de redactie te treden, 
maar niettemin volop bleef medewerken, zoals hij trouwens van het 
eerste nummer van de Vlam af en ook daarvoor al in de Vonk gedaan 
had. Ook Darsono is een oude bekende voor ons, en het verheugt de 
redactie dan ook zeer dat hij eindelijk gezwicht is voor ons her
haaldelijk tot hem gerichte verzoek, door tot haar toe te treden 
zijn medewerking en medeverantwoordelijkheid voor de inhoud van de 
Vlam te accentueren. Vooral nu de vrijheidsstrijd der Indonesische 
volken zijn bekroning heeft gekregen, moet de opneming van Darsono 
in onze redactie gezien worden als een symbool van onze verbonden
heid met de jonge Indonesische Republiek. 
De naam.Lies van Vlaezel stond sinds lang in de kop van de Vlam, 
maar als redactie-secretaresse. Nu zij, om redenen die de redactie 
moet eerbiedigen, gemeend heeft, deze functie te moeten neerleggen, 
kon onze grote waardering voor alles wat zij, buiten haar eigenlijke 
werkzaamheden om, voor de Vlam heeft gedaan, niet beter tot uiting 
worden gebracht dan door haar uit te nodigen, als lid der redactie 
ook in het vervolg aandeel te nemen aan de werkzaamheden. Dat zij 
daarin heeft toegestemd·is voor ons een reden tot grote voldoening. 

In het nummer van '7 Januari 1950 (no.3) van "De Vlam" staat in de 
redactie vermeld de naam Darsono. 

Een maand later, in het nummer van 4 Februari 1950 staat: 
"Het nieuwe onafhankelijke Indonesi~ hee:ft hem (Darsono) naar zijn 
"vaderland teruggeroepen". 

In het nummer van 18 Februari 1950 staat Darsono vermeld onder de 
namen der redactieleden als: "redacteur in Indonesie". 



RAPPoRT VAN B.VIII. ~ j;·'·::Z?$'?;/ No.: 
Betr.: Indonesi~rs en het 

blad "De. Vlam" r , ·U NOV. '1949. , 
/Al~ -- ! 

Uit goede bron is het navolgende vernomen ov1r~~~ 1 onde~houd van I 
Mohammed Hatta met àe Vlam-redactie. .....____ 1 

Voor zijn vertrek naar Indonesi~ hadden Hatta en zijn secre- I 
taris een gesprek van 2i uur met de Vlam-redactie. In korte trek
ken werd het volgende besproken: 
Hatta verklaarde een strijdbaar orgaan te willen hebben met een 
bepaalde politieke inslag en invloed in Nederland. "Ik", verklaar
de H., "Wil De Vlam gebruiken als niet-officieel publiciteits-
orgaan". _ 
Hij wil het bestaan van De Vlam garanderen en tevens een oplage 
van 25.000 exemplaren. De taak van De Vlam zal tweeledig zijn, nl.; 
a. Hèt voeren van een bepaalde politieke propaganda voor de Repu

bliek in Nederland. 
b. Het voeren van revolutionnair socialistische propaganda in 

~ . _ Indones it:! • 
YJI~s hoofdredacteur stelde Hatta Van Randwi k voor. A.Muller Lening 
'\ zal op de achtergrond blijven en r chtl nen geven voor revo1ut1on 

v:: nair socialistische propaganda. 
"IIn Indonesi~ zal waarschijnlijk Jef Last als correspondent worden 
>"benoemd, die samen met zekere ~-aldaar voor De Vlam zal werken. ! 

Verzoeke te agenderen en terug aan B.VIII. 

B.VIII. 28-11-1949. 


