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G E H E I M,
Verbinding: Ho.l2

Doss.185/4
Onderwerp: G.P,P.I,
Datum ontvangst bericht: 2 Mei 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
levens bericht gezonden aan: o
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:—-

6 Mei

B.0.3. van
14 April 1949
Ho.59721 M.v.A.2.

Haar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt
medegedeeld, dat het Bestuur van de G.P.P.I. wel eens
bijeenkomsten houdt ten huize van:

k{ Anton Pieter M ATT 4. TI TA. geboren te Batavia, 16 Juni
1913, wonende Groot Hertoginnelaan Ho.140 te 's-Graven-
hage.

Genoemd Bestuur houdt ook bijeenkomsten ten huize

van:
Mr̂ .Spenan HAM4&H, geboren te Sibolga, 28 Augustus

1910, wonende Obrechtatraat Ho.220 te fa-Gravenhage en

bij:
Engelbert Philipbert (EÏÏEBA, geboren, te ïoemaloentoeng,

(Minahasaa), 15 Mei 1907, wonende Eoggeveeaistraat 191 te
1 a-Gravenhage. (einde)/»



UITTREKSEL

Voor OD..1333 '... Naam

OD 1287 O.V.B.
Origineel in ., Naam ._ ...._

C

Volgnr Ag.nr. 61508 Aard van het stuk rapport.,,

, R?.daxn, , : Datum 3.,5,.49.

Te Rp^terdaia werd op l Mei 1949 door liet O.V.B*, Vlamgroep,
R.CJP. O.S*D,A.P., Spartacus, V.S,V. en Socialistische Beweging,

een gêzamelijke l ïfci-viering gehouden.

Het woord werd p«m. gevperd door Harnzah., Moezah, voorzitter
van de G.P.F.I*», die in een korte toespraak critiek uitbrengt
op alle tot nu'toe gevoerde onderhandelingen omtrent de Indo-
nesische kwestie, zegt dat het onmogelijk Is om het «rood-wit"

te laten wappergnjgajist het «rood~wi.t->blauwMf. waarvan_het "rood"
langzamerhand ". ' " " is geweipiien. 8pr. zegt dankbaar gestemd te
zijn t.o.v. d&r|r6$e voorganger "Sneevliet", daar hij het toch
is geweest, die destijds de nationalistische bewging in Indone-
sië heeft gesticht. Spr.eist tenslotte volledige onafhankelijkheid
voor de Indonesische Republiek en onmiddel!jke inwilliging van de
leuze "ladonesie los van Holland, nuw.

Uitgetrokken door ... ............ . . ............................................................. Afd./Sectie ........ -'ib 20 .7 «49

Op aanwijzing van

5074 - '48
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12 APR. 1949

Notitie C..

Bij de Koninklijke Marechaussee is een rapport
aangekomen, dat MAKATITA. te zijnen huize bijeenkomsten
belegt waar het geheimzinnig toegaat.

6.4.49

L. P.



+****/ G B H S I M.-

Verbinding: Ho.12
Doss.135/7
Onderwerp: Bespreking "G-.P.P.ï."
Dat ara ontvangst bericht: 22 i-laart 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

..i ""
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan: l.D. Amsterdam.
Medewerkende instanties;
Ondernomen actie:

23 kaart 1949.

/ het

ï'ijdens de "Vrij Azië, Week te Amsterdam werden aldaar
in het perceel Van ïïghen&ebttgfc^ Uo.4 enige besprekingen ge-

door het Hoofdbestuur van de "G.P.P.I."

L~ Aan deze besprekingen werden door enige buitenlandse
Basten, zoals 'HOITG-. Be e Lim uit Londpn en BUDIAKDJC) uit

j Praag deelgenomen.
«•*• Op deze bespreking werd besloten om voortdurende actie
te voeren tegen de ilederlandse regering en alles in het
werk te stellen om de "Ronde tafelconferentie" in Den Haag
te doen mislukken. Het B.F.O. werd veroordeeld. Telegrammen
zullen gezonden worden aan de leiders der federalisten in
Indonesië en aan de Republikeinse leiders, om hen aan te
speren niet aan de Rondetafelconferentie in Den haag deel
te nemen, zonder goedkeuring van de U.jJ.O. en/Pan Aziatisch
Congres. ~"

l A l s buitenlands vertegenwoordiger van de "G.P.P.I." is
7 aangesteld: BUDIAHDJO te Praag.

SOBlü/IQ te Amsterdam is aangewezen als leider voor de
binnenlandse aangelegenheden en Lioezah HAMZAH,

IQ?O, v/onende Den
van^oTë^ pro paganda af deling T1

Alle correspondentie, betreffende de actie van de
"G-.P.P.I '' zal voortaan niet naar Den uaag, doch naar de
Van Bghenfetxatit-4 te Amsterdam geadresseerd moeten worden.
Op genoema adres zullen zo spoedig mogelijk de instructies
.̂oor de leden ^e s t ene i ld̂  worden.

Het doel van'de 'komst 'v'an'̂ ÜDIAEDJO in Nederland is
onder meer de aansluiting van de V'G.P.P.I. " niet ^raag.
"G-.P.P.I." zal volle steun vanuit\g ontvangen] (einde)
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12 kaart 1949.Verbinding: Ho. 12 •
Do s s. 18 5/6 .
Onderwerp: Vergadering "G.P.P.I."
Datum ontvangst bericht: 10. Maart 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar i *••„.,
Tevens bericht gezonden aan: I.D. Amsterdam en Botterdïam
Medewerkende instanties: ---
Ondernomen actie: --

14 fóRJ 1949

Nederlandse
troepen

Hierbij wordt het volgende medegedeeld:
Op_Woensdag, 9 Maart 1949, te 20.00 uur, werd door de

_ _ (Gaboengan Perkoempoelan Perkoempoelan Indonesia)
n~êen ctëTr zalen van het gebouw •"Amicitia" aan het <v!esteinde

te 's-Gravenhage, een besloten le^nbiieenkomst__gehouden.
Ongeveer een40-tal ledeer:—crrrt3~er" wie~~T"Indonesische vrouwe-
lijke studenten uit leiden en Amsterdam was aanwezig. De
aanwezigen, die afkomstig waren uit 's-Gravenhage, -Beiden,
Amsterdam en Rotterdam, waren allen-intellectuelen.

Het Bestuur was voor deze avond als volgt samengesteld*
A" Ere voorzitter: .R.M.SQMITO,xwonende te Amsterdam,

voorzitter Hoofdbestuur van de "P.I." te Amsterdam.
Voorzitter: Moezah KAMZAH,yPalembang, 4 November 192̂ ,

Javastraat 364 te !s-Gravenhage. Sv
Secretaris: Mr.Soenan HAMZAH?» Sjbolga. 28 Augustus 1910J

Übrechtstraat 220, uea H a a g . ' . " '
Commissaris: Ant on Piet er MAKAIITA x Batavia, 16 Juni

1913, Groot Hertoglnnelaan 'Ï40 te's-Gravenhage.
ConnLssaris.: LASUHASAI uit Beiden.
De sorekers waren:

1- SOBKIIQ.ioornoemd.
2- ISMAIL ("Hoepi"Leid9n)
3- LA'JUHASAfl. voornoemd Cïiöepi", Leiden) l
4* Mr.0-0 (Chinees uit Amsterdam, comité-lid "Vrij Azië 'ft'edkl
5. Moeza_h._ HAMZAH, voornoemd.

De eerste spreker, 3OEM:IQ. besprak de 2e Politionele
actie en las een brief voor,- die hij uit Java heeft ontvan-
gen. De inhoud van deze brief luidde ongeveer als volgt:

"De Nederlandse troepen hebben gedurende de politionele !
actie tegen de Republiek op een zeer brutale en onmenselijke.j
wijze üe bevolking van de Republiek vermoord, mishandeld, i
hulzen in brand gestoken en alle zich daarin bevindende roe-
rende goederen, in beslag genomen. 3@lfs de nog overgebleven !
voedselvoorraden werden door deyiiedegenomen. Kansen, die niei
met de Nederlanders wensten samen te werken, werden afge-
maakt. Een sprekend bewijs is de plaats Imogiri bij Djocja
gelegen, welke plaats 'op 19 februari 1949 geheel werd ver-
nietigd."

ierna werd een verklaring van de T.N.I. Generaal-^a-
joor, SpgAfiDJQ, voorgelezen, luidende als volgt:

"Ex";) ae inval van Djocja hebben, de Nederlandse militai-
ren zich op zodanige wi-jze gedragen, dat men hun handelingen
niet meer als oorlogsdaden beschouwen kan. Velen van ons
werden zonder pardon ter dood gebracht, niet na een veroor-

-deling-



deling, doch slechts eigenma'chtig door de manschappen van
het Zoloniale Leger. Maar niettegenstaande zijn onmenselijke
daden en superieure bewapening, heeft de vijand thans met
grote moeilijkheden te kampen. uit de dessa's mogen'geen
levensmiddelen naar de "bezette-steden worden gebracht, zon-
dar dat_aan de dessalieden de daarvoor vereiste passen door
de T.N.i.-troepen zijn verstrekt."

Vervolgens werd door SOENIÏO een derde brief voorgele-
zen. Deze brief was door een Nederlands soldaat aan één
zijner vrienden in Nederland, geschreven. 'Volgens ĝ SJIÏP
werd deze brief reeds in de 2e N-amer besproken, doch in de
doofpot gestopt.

De inhoud van deze brief luidt ongeveer als volgt:
"Zaterdag was een moeie dag. voor onze jongens geweest.

3üO Republikeinen werden gedood en 100 gevangen genomen-r
Later hebben wij deze 100 gevangenen weggevoerd en gefusil-
leerd. Unze majoor had gedurende de operatie 6 Javaanse be-
dienden bij zich. Deze lieden kwamen vanuit Djocja. Diezelf-
de middag moest de majoor naar een-onbekende streek en gaf
ons de ouder, dat wij verder moesten'naar de plaats, als j
de dagorder stond vermeld. Onderweg kwamen wij een luitenant
tegen en die zei: "Laat die kerels - de bedienden - maar
vooraan lopen."Nauwelijks waren deze mensen 1Ü meter van ons
verwijderd, of zij werden als honden neergeschoten, Dit zijn
daden, die wij kunnen verantwoorden. Nadat wij terplaatse
waren aangekomen, werden wij direct naar verschillende afde-
lingen overgeplaatst."

Na de.ze brief te hebben voorgelezen beschuldigde SOEljTI-
ïO de heer PREE. S; ervan, dat hij deze opdrachten aan de "froe-
pen had.gegeven. Hoe kunnen wij de Nederlanders nog vertrou-
wen. Wij moeten onze strijd voortzetten met alle consequen-
ties, die daaraan verbonden zijn. Weg met de Nederlanders
uit Indonesië. 2ij zijn voor ons, Indonesiërs, een doorn in
het.oog. Zij hebben ons ervan beschuldigd, dat onze mensen
wreed zijn en beesten zijn,- maar wat hebben zij zelf tijdens
de 2e politionele actie gedaan? Zij hebben onze broeders en
zusters vermoord, alleen maar om hun koloniale oorlog te win-
nen. Lloeten wij dit alles blijven goed vinden en er niets
..tegen doen? Ik roep U allen, uit naam van de Itepubliek
Djocja toe: ."Blijft de .strijd voorzetten hier en in Indone-
'sië. hertrouwt ge ei; Nederlander, die niet riet ons werk'gjï'.
:i:etap laerdeka.. Sekali Merdeka. Selamanja ^erdefca (2ens vrij -
altijd vrij).

De 2e ëpreker, ISkLAIL. behandelde het doel en streden
van de "Iloepi". De "Soepi" zal alle mogelijke steun aan de
stakende studenten verlenen. Spreker was zeer kalm en gema-
tigd en gebruikte geen scherpe woorden.

De derde spreker, LATUHASAN, een stakend student, be-
schuldigde de Nederlandse Begering ervan verantwoordelijk te
zijn voor deze ongewenste toestanden. "De Nederlandse Rege-
ring he:eft alle overeenkomsten geschonden, ^ij heeft zand
in onze ogen gestrooid, maar nu. we.ten wij wat de Nederlan-
ders zijn en v/ij zullen1 onze strijd voortzetten."

De vierde spreker, Mr.GO, uit Amsterdam, comité lid van
de te houden "Vrij Azië- Week" zette d,e bedoeling uiteen van
de "Vrij Azië 'Week, zoals dat reeds in het programma van het
comité is geschied. Hij deelde mede, dat de wandaden van de
toloniale .troepen door een iialeise omroeper, afkomstig uit
Singapore, door de B.B.C, bekend gemaakt zullen worden. 00k

-zal-
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zal onze vertegenwoordiger uit Praag op de "Vrij Azië Week"
spreken.

De vijfde en laatste spreker was Moezah HAM2AH. voor-
noemd. In scherpe bewoordingen veroordeelde hij het optreden
van de Nederlandse regering in Indonesië.

Bij de te voeren strijd haalde hij als voorbeeld aan
de strijd van Kroonstad en Petrograd in Rusland. Hij riep
uit: "Wij moeten onz-e strijd voortzetten, zelfs al moeten
ons leven hierbij opofferen. Merdeka".

Verder werd nog bekend gemaakt, dat een "Indonesische
avond", genaamd "Malam Zeseniar Indoneaia", gehouden zal
worden op 11 en 18 Maart 1949 in het "Minerva Paviljoen"
te Amsterdam en op 13 Maart 1949 zal het comité "Hulp aan
Indonesië", in het Luxortheater te Rotterdam een avond hou-
den.

Om ongeveer 23.00 uur werd de bijeenkomst gesloten.
Een in het Maleis gestelde oproep tot het bijwonen

van deze bijeenkomst gaat hierbij in afschrift.

C



A f s o h r 'i f t»

Gabungan perkumpulan Perkumpulan Indonesia
G.P.P.I.

Secretariaat: Obreohtstraat 220
Den Haag.

Merdekfc;

Telfeh lebih dari dua bulan peperangan kolonial berlaku di Tanah
Air kita.
Segala usaha Belanda untuk melenjapkan Republik Indonesia dengan
alat militernja gagal, berkat gagah beraninja rakjat Indonesia
dalara. perdjoangannja untuk menpertahankan kemerdekaannja.

Djika kita menbatja kabar-kabar bagaimana peperangan gerilja itu
jang didjalankan oleh pelopor perdjoangan kemerdekaan Indonesia,
dari kesehari bertambah hebat, ternjatalah bahwa keadaan di Indo-
nesia bertambah lama bertambah genting*

ïidak mampu raembasmi Hepublik Indonesia dengan alat persendjatan
( annja sadja, Belanda hendak mengadakan Perondingan Medja Bunder,

dan setjarn ini hendak mengabui mata rakjat Indonesia dan-mengi-
kat Republik dalam sesuatu lingkungan jang tidak sesuai dengan
bjitoe Rakjat Indonesia*

Mahasiswa kita sudah menentakan pendirian mereka jang bersembo-
jan "Merdeka, lOÔ 'o Merdeka, dan jang telah berupakan pasti dalam
pemogokan peladjaran mereka.

Berhabong dengan gentingnja keadaan pada masa sekarang, maka &a-
bongan Perkumpalan Perkumpulan Indonesia, mengundang saudara-
saudara untuk mengundjungi :

Rapat ïïmum. jang akan diadakan,

Padg, t gnggal : 9 Mar et j. a. d.

pukul : 7.30 malam

{ di G-edong : Amioitia, Westeinde 15, Den Haag

Jang akan berbitjara : Sunito
Wakil Rukun Peladjar Indonesia
Wakil Mahasiswa Mogok

Tetap Merdeka.

G.P.P.I.
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Qaderweip: "Comité Hal.p aan. Indonesië"

7 Mae

ï O mi 1949-

Datum van ontvangst bericht: £ Maart 194-9

Waardering bericht: zeer betrouwbaar

Waardering berichtgever: zeer betrouwbaar

levens bericht gezonden aan: B»k. Amsterdam,
H, C, Amsterdam,
I. D, Eotterdam,
I. U. ' 3-Grravenhage,

Medewerkende instanties: geen

Ondernomen actie: geen.

J
L

Verslag van de grote openbare vergadering, weifee onder aus-
piciën vaa hei Comité Hulp aan In a on e si e en de S, PAP, I «. is'
gehouden! op Vrijdag, 4- _ Maart 194-9 in de grote zaal vaoi
gebouw "Bel révue* V alhier»

Aanwezig waren, circa 375 personen, terwijl de zaal capaciteit
ongeveer 800 bedraagt;. Onder de aanwezigen werden geen per-
sonen in uniform waargenomen. Buitenlanders weraen niet op-
gemerkt» Uiteraard bestond een deel van de vergaderden uit
Indonesiërs en In d o- Europeanen.

De vergadering stond onder leiding van de bekenae student

KLINK ENBEHG,
geboren te Purmerend, 7 December 1923

Naast hem hadden aan de bestuurstafel plaats genomen het
bekende hoofdbestuurslid van de H. V» B., mevrouw

[Marie El isabeth
echtgenote vanrÜPS, -
Geboren te Wijk bij Du rstede, 4 Mei 1908,
wonende te Hilversum, ;
de als se ere t arij3_ v an Gr, P . P . I . voorgestelde
Mr. goeman HAI^ZAH,
wonende te ' s-Grav enhage ̂
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de voorzitter van het Gomite Hulp aan Indonesië, de al onbekende

Joseph VAN
te Rotterdam, 7 Maart 1908

wonende te Amsterdam;

een niet nader beleende Indonesiër, Dehorende tot de zogenaamde
Mal ino- stifcaenten, die hun- beurs nee ben geweigerd en een verte gen-
waardiger van de verenigde Ohristen Indonesiërs, genaamd

naaere personalia en adres onoekend, |

Het podium was versierd met een Indonesische en een Nederlandse j
vlag. Aanvankelijk was ook het spreekgestoelte gesierd met de vader-j
landse driekleur, maar na enige "krijgsraad" werd deze vervangen ;
door de Bepublikeinse vlag» Verder was in de zaal nog een spandoek '
aangebracht met de tekst: "Steunt de stakende Indonesische studen-
ten",

De eerdergenoemde voorzitten opende de vergadering met een kort
welkomstwoord en leiu.de de eerste spreker in.

G. P AN S jABBAN f sprekende namens de Pede r at i e van alle Indonesische
v er eni gin ge n in Nederland, gaf eerst een uiteenzetting van doel en
werkwijze dezer federatie en noemde de groeperingen, die daarbij
zijn aan ge si ou en. uitvoerig ging hij dan in op het directe doel
van de huidige activiteit: protesteren tegen de door de Nederlandse
regering gevolgde politiek. Hij mexfcte op, dat onderhandelingen j^
slechts mogelijk zouden zijn bij volledige erkenning van de Republi^
Indonesia en bij een terugtrekken van de Nederlandse militairen» ;
oprelcer gaf vervolgens een overzicht van de gebeurtenissen ia Indo-
nesië sedert het begin van de tweede wereldoorlog. Hij verklaarde
daarbij, dat het doel der Nederlanders bij de tweede militaire ac-
tie was geweest: het vernietigen van de ïïepubliek. Spreker vond net
volkomen begrijpelijk, dat de Indonesiërs zich hiertegen verzetten
en daarbij de gue ril la-- strijd gaan. voeren. Hij was er van overtuigd
dat deze actie zou worden voortgezet, totdat de laatste Nederlandse
militairen net ïïepubl ikeins grondgebied heboen verlaten. De op 17
Augustus 1945 uitgeroepen republiek zal met hand en taad worden ver-
dedigd, zo riep spreker uit. Hij noemde het betreurenswaardig, dat <
een zo xlein „deel van de Nederlanders de strijd van de Indonesiërs
begrijpt, maar hij was er zeker van, dat de betreffende groep zich
tegen de onrechtvaardigheid zal blijven verzetten, daarbij steu-
nende de strijd van de in. Nederland vertoevende Indonesiërs, waar-
van spreker als eerste duidelijk symptooni aangaf het teruggeven
van de studiebeurs door een twintagtal Indonesische studenten. Hij
besloot zijn rede met een verzoek om steun voor deze stade arenden.

Vervolgend hield de vorengenosffi.de, mevrouw Bi e
een in felle bewoordingen gesteld betoog.. Zi j b e g on^darb i j m e t
een vergelijking te maken tussen de Miitse bezebtiiig van, Nederland
eri de Nederlandse actie in Indonesië, zij kon zien niet begrijpen,
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hoe Jaet.Nederlandse volk, hetwelk vijf jaar lang eensgezind- strijd
veerde tegen onderdrukking en bezetting, nu zelf het Indonesische
volk onderdrukt. De Indonesiërs juichten, toen de bevrijding van de
Japanners kwam, zij voelden en wisthtzich het recht vaa de vrijheid.
Maar helaas werden vrijwel direct na deze bevrijding Nederlaadse mili-
tairen naar Indonesië gezonden,, zogenaamd met de opdracht orde en
raat te brengen. Spreekster betoogde, dat de Nederlandse vrouwen ver-
standiger hadden moeten zijn en hadden moeten voorkomen, dat hun jon-
gens heengingen met die opdracht. Sprekende over de herhaalde poli-
tionele actie , citeerde spreekster een paar brieven van Nederlandse
miliairen aan hun moeders gezonden» Hieruit concludeerde zij, dat de
Nederlandse soldaten door onze ei..,en regering tot S, S.-methoden wor-
den aangezet» lel becritiseerde zij de activiteit van mevrouw Spoor,
die brieven van zieken en gewonden voor de radio voorleest en daarbij
tot de ouders troostwoorden spreekt en verklaart, dat het goed gaat
met hun zoon, terwijl die jongen soms beide armen heeft verloren,
Spreekster concludeerde, dat de Nederlandse jongens een schande bren-
gen over Nederland, door hun optreden in Indonesië.
Qp haar beurt huldigde spreekster vervolgens de daad van een twintig-
tal studenten om hunjweigering verder gebruik te maken van de studie-
beurs. Daartegenover hekelde zij fel net optreden van de P,v»d.A. in ;
deze kwestie en had met name critiek op grans Goedhart,die in de j
Krant artikelen schreef over de misstanden onder de Nederlandse mili-
tairen, maar zelf die misstanden in de hand werkte. Spreekster besloot)
haar rede daarop met een hartstochtelijk "De troepen terug", hetwelk j
een luide bijval, van de zaal oogstte. !

Als derde spreken.trad dan naar voren, de onbekend gebleven vertegea^-
woordiger van. de Mal in o-student en, die zijn betoog opende met de luidd
kreet "Merdeka", welke roep door velen in de zaal werd overgenomen. |
Hij ging direct in op het militaire optreden van de Nederlanders in |
Indonesië, hetwelk zonder kennisgeving begonnen was., Tanks, bommen |
en parachutisten overvielen het land en op deze wijze werd getracht
de gedachte te vernietigen, welke was neergelegd in de resolutie, bij
de uitroeping van, de zelfstandige republiek Indonesia. Vervolgens
sprak hij over de jongste aanval van de Indonesiërs op Djocjacarta
en zeide, dat dit maal niet gezwegen is in. de Nederlandse pers, maar
dat veelvuldig dergelijke aanvallen voorkomen. In dit verband ver-
klaarde ook deze spreker, dat de guerilla-oorlog zal blijven voort-
duren tot een vrijheid, zoals de Indonesiërs die wensen, is verkre-
gen. Spreker verklaarde, dat de eerder door de Republiek ingediende
compromis—voorstellen steeds door de Nederlandse -Kegering werden ge-
torpedeerd en dat daardoor aan Indonesische zijde geen vertrouwen
meer bestaat in de Nederlanders. Het tegen de vernietiging van de
Republiek gerichte verzet is en wordt overgenomen door een deel van
de Nederlanders en door het buitenland. In dit verband wijst spreker
op het sluiten van vliegvelden voor Nederlandse toestellen- Een daad
van verzet noemde spreker ook het teruggeven van de studiebeurzen..
"Wij wensen niét op kosten van zo'n regering te studeren", riep hij
uit en deze verklaring werd gevolgd door een daverend applaus»

De laatste spreekbeurt op deze vergadering werd vervuld door de eer-
aer genoemde Joop VM SANTffl, Deze zag het Indonesische probleem als
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een strijd tussen de Nederlandse machthebbers en het bestaande,
reëel zijnde Indonesische volk, een strijd, dus tussen "hebben" en
"zijn", Breker vervolgde met te verklaren, dat zulks inleen kapi-
talistische maatschappij geen verschil, geeft, omdat daar geldt:
als je wat heb^ dan ben je ook wat. Het gaat dan vervolgens niet meer
alleen om het "hebben", maar om het mateloos hebben, zo verklaart
spxeker, en in die sfeer is een coaflict met het "zijit" onwemijde- j
lijk. Hij kwam vervolgens terug op hetgeen mevrouw Lips-Nobbe had
verklaard over de afschuwel ijkneden door de Nederlanders in Indonesië
begaan. Daarbij ging hij terug naar de tijd toen. in vele delen vaa de
wereld slavernij heerste en overwonnen moest worden.. Hij verklaarde
daarbij, dat ook de slavernij ias Oost—, Zuid-Oost-Azie en Indonesië
overwonnen zal moeten worden, ondanks leugens, handigtieidjes en boe-
renbedrog. Spreker had een tiental brieven vaa Indonesiërs bij zicïi,
die eerst achter de plannen van de Nederlandse regering hadden ge-
staan, maar nu verklaarden, dat het in deze toestand onmogelijk was
geworden te komen tot orde en rust en degelijke be stuur sb-ervorming.
De strijd om het mateloos hebben komt in. liet teken te staan van een
koloniaal avontuur, geen gewoon avontuur, maar een met alléén ver-
liesfcans* Hij deed een beroep op de vergaderden om terwille van de
Nederlanders en de Indonesiërs de verhouding van heden, te halen, uit
die sfeer van. "heboen en niet-zijn". Ben daadwerkelijke bijdrage ia
deze kan. geleverd worden, door steun. aan. de stakende studenten te
geven, door Jaen de vriendenhand te reiken». Spreker richtte zich dan
tot de aanwezige Indonesiërs en dankte iien voor het feit, dat, jont-
daraks beledigingen, en. folteringen, hen door de wettige Nederlandse
regering aangedaan, zij toch deze bijeenkomst hebben willen bijwo-
nen. '"Namens het Gomite Hulp aan Indonesië en de hele vergadering",
zo verklaarde Santen, "grijpen wij deze vriendschapshand"» Spreker
besloot met te verklaren, dat een groot deel van de bevolking van
Nederland niet op roof en mishandel lag uit was, maar op werkelijke
vriendschap met het Indonesische volk.

Een niet nader bekend geworden bezoeker vxpeg daarop het woord. Hij
vertelde, dat z£ln_cU> cjxt e r, e en _ ü ood se_j£xóuw, gehuwd met ..een neef
van de j/orat van Soerakarta, in JLndonesie zeer sJLecn^_jggrd;t; béhan—
ders doof de Ne'cLe^eBuSers. Spreker"~ïrad 3uist des morgens een T5rTêT
vam hSar"'™T3in:lfvangen, waarin het een en ander over deze behandeling
wordt medegedeeld. De betreffende vrouw was op 7 December 19^6 naar
Malang vertrokken. Haar man had voor landmeter gestudeerd ia Delft
en tekende nu stafkaarten, ten behoeve van het Sepublikeinse leger.
Hij had de rang van groot-majoor, sedert kort was hij/spoorloos. De
vrouw had aanvankelijk in Malang gewoond, had later toestemming ge-
kregen te verhuizen naar Solo en was daar bij de binnenkomst van de
Nederlandse troepen gearresteerd, omdat in haar woning munJLtie_werd
gevQQtden. gij was aaa een langdurig-en. wreed/vernoor" önö.erwörp~ën,'
uit haar buis gezet en met een tweetal Nederlandse meisjes onderdak
gebracht in een garage. Uit angst voor de Nederlanders durfden de
schoonouders haar geen onderdak te verlenen. Het verhaal van deze
onbekende maakte duidelijk indruk op de aanwezigen.

Door de voorzitter werd daarna een resolutie voorgelezen, waarin.
o.m. ontevredenheid over de onvolledige voorlichting door de Neder-
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pers werd uitgesproken en waarin natuurlijk de verbondenheid met het
volk van Indonesië tot uiting werd gebracht. Natuurlijk werd de be—
treffende motie met algemeen applaus aanvaard»

Daarna deed voorzitter-^linkenberg nog enige mededelingen over de
organisatie van de "Vrij-Azie-weefc", welke van 13 tot 20 Maart a, s,
zal worden gehouden. Voorts verzocht hij de aanwezigen de stakende
Indonesische studenten te steunen door hen te inviteren voor maal-
tijden én/of logies» Mr, goeman HAM2AH dankte voo-r de bewijzen ^van
vré&ndschap van tenminste een deel der H e de rl and se bevolking. Met
deze woorden werd het propagandistische deel van de vergadering
gesloten»

Ha de pauze tr^d het bekende Indonesische Kun s t gezelschap "SiflftP»
indonesia" op met zang, muziek en dans,

Aan de ingang van de zaal werd gecolporteerd doo-r leden van het
A,N. J. ?«. met het orgaan "Een" en de brochure 'Kanonnen hè b oen, niet
het laatste woord".

In. de zaal werden kaarten verkocht ten bate van de actie van het
Oomité Hulp aan Indonesië en toegangskaarten. voor de openingsver-
gaderiag van de "Vrij-Azië-week".

Te 23 aur werd de vergadering gesloten» De aanwezigen verspreidden.
zich rustig., -• Einde,

M.-6
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Op Zondag, 6 Maart__
"Gaboengan PerkoèmpöSIalT

1949, te 20.00 uur werd door da
erkoempeëTiarTIndonesië .(G.P.P.I.)

een openbare Kunstavond jtMalam Kesenian Indpnesia), gehou-
den in één der zalen van het gebouw "Amicitia" aan het
Westeinde te 's-Gravenhage. De opbrengst van deze avond
bestemd om de stakende Indonesische studenten financieê
te steunen. Er was geen bepaalde entreegeld Ay,astgesteld,
doch door op een lijst in te tekenen, waarf& een willekeu-
rig bedrag kon worden gestort, had men toegang tot deze bij-
eenkomst. Op deze lijst werd voor een bedrag van ± f.800,—
getekend.

Zaalcapaciteit 450 personen. Ongeveer 35°L
(mannen en vrouwen) waren aanwezi^CÖe aanwezigen waren ,
hoofdzakelijk Indonesiërs, ,'terwijLi-SeHJ TOJJaf) Nederlanders.,

/onder wie vele A.N. J,V.-ers~_de bT3ê riKomsl; bajwoondejal De
Dijeenkomst werd geopend door:

l Zain UAS03TION, voorzitter van de IIJ1oepi uit Beiden,
'die na een, welkomstwoord mededeelde, dat deze Kunstavond
speciaaHwf*- doel had om de stakende Indonesische studenten
te Qod»ffSteunen. Hij verzocht de aanwezigen staande het In-
donesische Volkslied "Indonesia Rajal' te zingen,. Daarna gaf

XJhij het woord aan Mr.Spenan HAM2AH £23-8-lO_J.yclie een beroep
deed op de aanwezigen om flink in hun zak te tasten, opdat
de stakende studenten geholpen kunnen worden.
, Vervolgens hield SUMABBAIA, een student uit Utrecht,

# Idie zijn studiebeurs heeft opgezegd, een rede. Deze veroor-
deelde in scherpe bewoordingen de -Nederlandse politionele
actie en beschuldigde de .Nederlanders ervan,/4at zijp de
Linggadjati-en Renville-overeenkomst/hebbesp geschoriaerfTTer
voortzetting van de koloniale uitbuiting Cgroot applatis).
Hij verzocht de aanwezigen om,*>̂ zij met de G.P.P.I. sym-
pathiseren^ hun strijd tegen de Nederlanders openlijkc-dan
wel op de achtergrond voort te zetten. Verder zeide hij,
dat het ffHmQ^QÏ'ijflqrfia^Ypjr dp JflidQfl'!>gjj|̂ fi' om de Nederlan-
ders, die zich acirter de Segering scharen, langer te ver-
trouwen. De Nederlandse Regering heeft met de laatste poli-
tionele actie onmenselijke wandaden ten opzichte van de In-
donesische bevolking bedreven. Voorts zeide hij nog, dat de
Indonesische studenten, die niet aan deze actie tegen de
Nederlanders deelnemen, de consequenties hiervan in de
naaste toekomst zullen dragen. Ook deze mensen/zijn niet
anger te vertrouwen, tenzij zij zich nog aan onze zijde
ullejgp scharen (langdurig applaus en geroep "Merdeka"*van ••. •>.

Nederlandse zijde "lang leve de Republiek").

-Deze-



......... .̂. r
, Deze rede, die in het Maleis werd^gehoudeaJ werd na de

pauze in het Nederlands voorgelezen. Vervolgens werd overgeg
gaan tot de afwerking van het programma^Pdat hierbij. wordt
toegezonden] . ,, • . . . . . . . £ - /-

BevKrorlt jongband bestond ui t! 14 Indonesiërs /vaamen on-
bekend)̂ ] afkomstig uit Amsterdam.: : : .:• , - .

De Javaanse dansen werden uitgevoerd .door SQBG-SJNG-cuit
Amsterdam) Wa .1 a:n' &BREDEG • 4gO-5-l4FKA JAT (+ 1912 J 'én Men.*\\C GILLAVEIJ

Tussen de voorstellingen door w e r d i o j een Ameriaanse
loterij gehouden. JQe pri^erf waren -3- boekenen- een kipJ Ver-
der werd er nog gecollecteerd..„ejil-wer.den er. rood-witfaspeld-
jes verkocht. „ _ «_

De avond was e¥n1f inanciJlgl,; suo-gejJ -'• •••
. Oa. 23.,..00_uur .werd .dë'ïR.ayoöö^.'bflfllEflifid . . .(Einde ) .

C
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Op Zondag, 6 Maart 19491 te 80,00 uur W6#<t door de
Perkoempoelan Perkoempoelan Indonesië" (O,?,?*?*) een openbare
avond (Malam Ke se ui au Indones ia), gehouden in één der zalen van het
gebouw "Aïflicltia" aan het Westeinde te 's-Gravenhage. De opbrsngat
van deze avond was bestemd om de s tak and e Indonesische studenten fi-
nanolael te steunen. Sr was geen bepaald entreegeld vastgesteld, doch
door Op een lijst in te tekenen, waarbij een willekeurig bedrag koa
worden gestort, had iaën toegang tot deze bijeenkomst. Op deze lijst
werd voor een bedrag van pjiu f.800.— getekend»

Saaloapaoiteit 450 personen» Ongeveer 350 personen (mannen en
vrouwen) waren aanwezig onder wie 70 Nederlanders. De bijeenkomst
werd geopend door l Sain &A30STIQM. voorzitter van de «loep!* uit
Leiden, die na «en., wöikotefltwoord "mededeelde, dat deze Kunst avond spe-
ciaal ten doel had om de stekende Indonesische studenten te steunen,
Bi 3 ver zo oh t de aanwessigen staande het Indoneaisohe Volkslied «Indo-
nesia ta ja"' te xiagêfc» Daarna gaf hl j het woord aan Mr«8oenan pj-
P.I.-leider, dl» een beroep deed op de aanwezigen om rilrüc in m
te tenten* opdat t» stakende atudent en geholpen kunnen worden*

Vervolgens nf«El StMABRAIA. een atudent uit Utrecht, die sijn
studiebeurs heeft opgesegd, een rade.* Deze veroordeelde in scherpe .•
bewoordingen de Nederlandse politionele actie en beschuldigde de Ne-
derlanders ervan, de Unggadjati- en Renville-overeenkomöt te hebben
geschonden» ter voortzetting van de koloniale uitbuiting {groot ap-
plaus)» Hij verzocht Se aanwezigen omt indien aiJ mat de G.P.P.I»
sympathiseren, hun strijd tegen de Nederlanders openlijk dan wel op
de achtergrond voort te zetten. Verder zeide hij, dat het voor de
Indonesiërs onmogelijk is om de Nederlanders, die zioh achter d*
legering. *&•*•&» luiger te vertrouwen»' öe wederlandse pegerlng' ĥ t%
met de laatste politionele actie onmenselijke wandaden ten opzioht©
van de Indonesiaohe bevolking bedreven» Toorts zalde hij nog, dat ds
Indonesisohe studenten, die niet aan desa aotie tegen de Nederlanders
deelnemen * de consequenties hiervan In de naaste toekomat zuilen dra-
gen* Ook deze mensen (Indonesiërs) zijn niet langer te vertrouwen,
tenzij zij zioh nog aan onae zijde aoharen (langdurig applaus en ge-
roep «gerdaka»} van Kederlandee zijde "lang leve de Republiek").

D«ze rede, die in het Maleis werd uitgesproken, werd na de
pauze In het Nederlands voorgelezen. Vervolgens werd overgegaan tot
de afwerking van net programma.

De Krontjongband bestond uit 14 Indonesiërs, afkomstig uit ,
Amsterdam. . ~

Da Javaanse dansen werden uitgevoerd door jJOEGElfa (uit
dam) f Wajan̂ GERSPgG. ]OJAf en Me j .A.M.MAG GILLA.YSY, ''('allen P
en *öŷ *yî  %^ ^ M'wïyiH'ŷ iftftftĝ  j * "

Tussen de voorstellingen door werd een Ajaerikaanse loterij ge-
houden. Verder werd er nog geoolleoteerd en werden er rood-witte
speldjes verkooht*

De avond was financieel een suooes.
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O Verslag/van de op 2J, Februari 1949 te\20.00 uur gehouden^ in-
vergadering, georganiseerd door de Democratische

Sïu3ë'ntën Organisatie "Pericles" te Amsterdam in gttlroM.-»; oafl
=~

O

"De Kroon", Rembrand*èpleln7=~alb.ier, n. a. v. het besluit van
enige Indonesische studenten ( 17!red.) , om de studieabeurzen,
die zij "van de regering ontvingen, niet meer te aoceptereto . én
hun studie aan de Nederlandse universiteiten te beëindigen.
Pericles richtte hiertoe een oproep tot alle 'Amsterdamse sfcu-
denten, van welke oproep een afschrift bij dit verslag is ge-
voegd, terwijl ook in het dagblad "De Waarheid" d. d. 19-S-49 ,
•.bekendheid aan deze vergadering was gegeven. De oproep, die '
[[voorzien was van een aangehechte strook om adhaesie te betuigevï!
Iwerd iedere student toegezonden, terwijl dezelfde oproep doch
"zonder deze strook op 31 Februari 1949 voor 4e ingang van de i
Gemeentelijke Universiteit werd uitgedeeld door: ', j
Martin SMITS , geboren te Amsterdam 11 Juni 1922, • student jg
hömie, wonende Muiderstraat 15-111 te Amsterdam.
Vfillem Gerard KLIKKENBERG, geboren te Purmerend, 7 December
I9S3 en
Frederik Esgo Samuel KUIPER, geboren te Amsterdam,! 14 Maart. ,
1929, student, wonende Me'rwedeplein S9-II te Amsterdam, ' ~ " .

Voor de aanvang van de vergadering werd aan de .ingang van
café De Kroon door 5 leden van de Democratische studenten . - ''

Poli£©ia f Vereni^ing/ëïu.d.e_ studentengroep " Phoenix" een gesten'oilde ; . ' ; . '
*~~~^ ^«•it brief^ver-spreid onder de studenten, van welke brief eveneens"4"

een afschrift Merbij gaat.
Capaciteit zaal; 200 zitplaatsen.
Aanwezig waren; 1.75 studenten, waarvan ongeveer 50 leden van
Pericles, het bes'tuur van de Chung San Hui, een groot.-aa-ii*. . -
talmden van Politeia em ongeveer _25^ tot 50 Indonesische^ stu-
denten, d-ie gedurende de vergecrer±ng~eohïer~ln- en""ïïïtliepen4
Achïe"r de bgstu.ursfgfjgjL hadden 6 leden van Pericles plaats s
genomen w.o, bovengenoemde^KtJEPER (voorzitter) , Mart. i3SO?ïS
W»G., gJ*I5SK,MBSRG en Hernia Beata Vaja ViGC^f geboren 'Te Affistöïci^
23 Juni 1925, wonend'e™*pl!ati¥lgeK^^ïaaE"*'63-ll te Amsterdam-j

*
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KUIPER opende de vergadering en leest de binnen gekomen
adhaesie-betuigingen voor o, a. van de Gabungan Perkumpulan
Perkumpulan Indonesia (GPPIL, Hukun Peïadjar IncTonesia (Hupi)
en het Free Asia Committee., ~
Hierna bespreekt hij kort de door Politeia verspreide cir-
culaire. Hij zegt nog hoe de studentengroep "Phoenix" is
ontstaan n.l. van de 155 leden van Per iele s hebben zich.
15 man afgescheiden, die de "Phoenix" gevormd hebben.
Hij begeert verder, dat Pericles geen volksdemocratisohe
vereniging is.
ïïen 20 tal Indonesische studenten hebben nu hun beurzen ge-
weigerd. ̂ -iïËËiJgelj.̂ êiil een sympathie- g taking voor̂  e
Indonesische \ r n ï e n ':̂ epFo7niHï8e°̂ ^
--------------- ~ WSt*«»»«Ŝ >*r̂ ^̂ ^ •. ---- --- ....... -. ----- - ̂— — »— »«M*»F

eenalgemenë vergauëï'lll̂  'tf§n Pericles
:aerapplaüs besloten onze steun aan deze staking te

geven.
De Universiteit hoort vóór te gaan in de politiek. Dit is
échter een illusie. Twee hooglerareü zeiden bij het ontvanger,
van onze circulaire respectievelijk "Nonsens" en "Keusachtige
Nonsens". Toch moet Pericles deze^aotie zoveel mogelijk sti-
muleren.
[onze circulaire werd aan alle kranten toegezonden, maar
l alleen "De Waarheid" plaatste fteëe. Het werd ...

jartikel, doordat .rjp,e .JZaafEêl-d.'*' 'èlr^reclame^bij-
te voor ,lhet_Qpmite,_Hulp, aaji IndonesiE» Hiermee he"ef t

Pericles;-
Niet""aïle leden van PeTLces "zijn communisten, ïï r '^

Vervolgens sprak ̂ ^̂ 3fflSSii«Pver de betekenis van deze
actie voor het iié^erzana^e^volk of beter "V/at de houding
der Indonesische studenten het Nederlandse volk behoort
te zeggen* '
De bovenomschreven reacties van de beide professoren moet
zeker opgevat worden als een symptoom van de houding van
het Nederlandse volk en van de Universiteits-bevolking.
üe laatste besprekingen van de Nederlandse volksvertegen-
woordiging zijn in een groot bodemloos moeras geraakt. o#
Steeds dieper reken wij erin.
Toch wordt het Nederlandse volk zich langzaam bewust van
de werkelijke situatie.
ür zijn momateel twee tendenzen in Nederland en Indonesië,
die elkaar uitsluiten:

1. Om de oude koloniale verhoudingen te herstellen./""
S. urn het kolonialisme voorgoed af te breken.

Het grootste deel van het Nederlandse volk kan nog niet be-
grijpen, dat de houding der , Indonesische studenten parallel
loopt met de houding van de Nederlandse studenten gedurende,
de oorlog.
De_misdaden van het Nederlandse leger zijn geJJ.jk_aa.n de
Duitse en Ĵ apa'nse ̂̂ misdaden, i/lj Pèrïc'les-mensen̂  vdllen jn-
d̂ rdaâ "~Ian̂ errad̂ rs zijn vin fieï™1iolonïale'''Nederland.
D*ê~TcöTohiale börlög richt een grote' morele verwording' aan;
ons eigen volk wordt thans opgeofferd aan onwaardige zaken»
Onze bedoeling is nu onze solidariteit tot uiting te bren-
gen met de Indonesiërs, die in oorlog zijn.
Alle Indonesiërs zijn nu eensgezind j/l̂ ok zij, die tot voor
kor't- het onderling oneens waren over het regeringgbeleid
der republiek.
De steun aan de Indonesische studenten is moeilijk, jjr zijn
drie mogelijkheden:
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1. ";7ij moeten de Indonesische studenten, die hun "beurs
weigeren, in huis nemen en hen onderhouden»

8. Y.'ij moeten hen-aan het werk helpen. Dit is niet zo mak-
kelijk i.v.m. de toenemende werkeloosheid» Daarenboven
rillen ai j niet -werken voor een hun vijandig apparaat.

3.'JDe Indonesische studenten vallen dit vijandige land zo
-'f spoedig mogelijk verlaten, i/dj willen of terug naar In-

donesië' of naar een ander land. Ook hier ligt voor ons
misschien een raogelijkheidüi om hen te helpen.

De staking moet gesteund worden en er moet de grootst mo-
gelijke bekendheid aan gegeven worden.
"./ij moeten diep ontzag hebben voor de opgebouwde Indo-
nesische staat, die is ontstaan in zeer moeilijke om-
standigheden.

Vervolgens sprak een onb_ekenu geDleveji spreker/over zijn
ervaringen in Indonesië', HÏ j was "nTÏT van voor 1940 tot
begin 1947 als dienstplichtige in dienst bij het KBIL.
Na de Japanse capitulatie moest ook hij orde en rust
brengen in Zuid Gelebes. Na aankomst van de Nederlanders
ontstemd daar echter ondergronds verzet. De bestrijding
van dit verzet was eveneens opgedragen aan het KLfIL.
Hij vertelde van de terreur van dit leger. Hij somde
verschillende misdaden op en gruwelen, bedreven door
Nederlandse militairen.
De soldaten worden opgeleid door KNIL-onder-officieren
en instructeurs. Hun lessen vinden gretig aftrek en wor-
den prompt in de praktijk toegepast.
Hij zie& maar één middel, om van alles af te komenen.l.
erkenning van de republiek en het terugtrekken van de
troepen.

Hierna werd er gepauzeerd.

Na de pauze sprak een Indonesiër (naam onbekend)..
Hij gaf een niet direct op de staking" slaande verhande-
ling over het non-coöperatieve standpunt der republiek
en over het juiste non-coöperatieve standpunt der Indo-
nesiërs in Nederland.
Hij sprak zeer in het algemeen..Hij zei niets nieuws en
was£ in hoge mate on-interesaant.

Enige Indonesiërs gaven vervolgens enige Indonesische
muziekstukjes ten beste.

Hierop volgde gelegenheid tot debat, ür waren vele spre-
kers. De spreektijd was echter gerantsoeneerd tot 2 mi-
nuten. "" ~~ """'
Sommige van hen (leden van Politeia) lanceerden aanval-
len op Pericles.

v i Johannes^ van OM̂ I, (geboren te D jok Jakarta, 4 December
' 1§12™wbnenïïë""flosboom ToussaMtstraat 30-11 te Amsterdam,

voorzitter. van Politeia ) zei :
"KÏinkenberg sprak over de solidariteit met de Indone-
,siers en veroordeelde Politeia, omdat zij de. Indonesiërs
op haar wijze wil helpen.^.laar KÏinkenberg heeft
)het bestuur van het Comité voor Vrede in Indonesië ver-
Blaten, om de concurrerende zaak Comité voor Hulp aan
llndonesiè* op touw te helpen zetten. Dit laatste is een
'zuiver communistisch comité. Waar bleef zijn solidari-

teit?»
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KLDJKMBERG- beantwoordde vlug alle sprekers door
eigenlijk niemand te beantwoorden op de gestelde vragen.
Hij zei zeer teleurgesteld te zijn door deze vragen, die
allemaal weer typisch blijk gegeven souden hebben van min-
achting voor de Indonesiër. Hij noemde het erg grievend voor
de Indonesische vrienden.

Vervolgens werden door het bestuur twee moties in stemming
gebracht. Dit ging met enig rumoer gepaard.
De eerste motie luidde:

Een aantal studenten, 175, bijeen op enz.....
eisen erkenning van de republiek, terugtrekking der
troepen uit geheel Indonesië, vrijlating der Indone-
sische leiders. Wensen dit ter kennis te brengen van
de Universiteit en van de pers.

De tweede motie:
175 Studenten bijeen op .......enz richten een
oproep tot studenten en hoogleraren, om gedurende een
week te staken, wensen dit ter kennis te brenggn van
de Universiteit en van de pers.

Over deze moties werd bij handopsteking gestemd. Voor de
Ie motie weren 69 mensen. Yoor de tweede 71. DUS bij een
aantal van 175 waren de voorstemmers in de minderheid,.
ipe tegenstemmers werden e"chTïér""niet" geteld, hoeweT̂ er een
Aantal Politeia-leden reeds vertrokken was.
iS'
Onmiddellijk na de uitslag van de stemming over de tweede'
motie werd de vergadering door de voorzitter gesloten,
waartegen oppositie ontstond van de zijde der Politeia-leden.
Einde der vergadering op 23.20 uur.

jjnige opmerkingen.
i In de pauze werd een gesprek afgeluisterd tussen bovenge-
noemde Henna van Wijk en een Indonesiër, wattrbij^eerste
[bekend maakte, dat er reeds 20 adressen waren binnen geko-
Imen voor de Indonesische studenten, die hun beurs geweigerd
'hadden.
tVoorts vertelde één der redacteuren van het studentenblad
|?Propria Cures tegen enige aanwezige Chinezen, dat zijns in-
Ijziens Pericles door deze actie groot nadeel toebracht aan
ffde G-.P.P.I. en de zaak der Indonesiërs in het algemeen, om-
Ifdat hierdoor Pericles geassocieerd zou worden met de oom-
Ifmuniaten en de C,P.ïï.

De leden van Politeia, die de Indonesiërs ook willen helpen,
poogden op allerlei manieren de Pericles-aetie in de grond
te boren. lïier had dus een strijd plaats tussen"links" en »
"linkser". Sinde.

H, 6.
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.s,o. P1HÏCLE3. Amsterdam, 18 Februari 1949»
AMHTEHDAM,

Aan de .Amsterdamse Studenten!

Een twintigtal Indonesische studenten die studeerden van een beurs,
hen verstrekt door de Hederlandse regering, nebben uit verontwaar-
diging over d© regeringspolitlek t.o.v. IndoöesiS hun beurzen opge-
zegd, terwijl zij tavens weigeren, nog langer in Nederland te stu-
deren*
Deze studenten doen daarmee een stap imahet onzekere» ijij beschik-
ken aiet over de middelen om in hun levensonderhoud te voorzien»
Met deze stap hebben zij getoond vertrouwen te nebben in de pro-
gressieve krachten in Nederland, die de regerinapolitiek veroor-
delen» wij doen een beroep op allen, om hen financieel en Bioreel
zo krachtig mogelijk te steunen.

IN VER3AHD MET DEZE 'HOÜDIKG HEEFT DEEBDfiBATIE VM EUXttBSIJCHE YEKSKIGIKf
IN KEDSELMD (GPPJ) EM QFR02P GimiCHT TOT DE /MöTEHDJiMaB - STODSMiaï OM
'MinBjBL JA® HST WBLIJVW YM DS GOLLSGES GESUHMDE m HBBK VAK 21
M MET 26 ÏSBWA2I, BJ3N SJMPA1HIE MET HESS IKDCKBSXSQH3 STüÖMTffi TE
IGM*

We moeten deze aangelegenheid in bred r verband aien* De Nederlandse
regering heeft besloten de resolutie van de Veiligheidsraad naast
zich neer te leggen» Tegen de gehele wereld in zet Mederlaad zijn
politiek door ten koste ven de levens van talloze Indonesiërs en
Nederlanders. Nederland ver̂ peefet Op deze wijze ?ijn positie an good-
will iö iflQ %weld. Het voert IndoaesiS en Nederland moreel en econo-
raisflh aaar. de afgrond* Het is noodzakelijk dat iedere Nederlander die
ai ja verantwoordelijkheid voelt, zich tegen deze ongelukspolitiek
ver«et» 'Öe 4ea©»ratisohe studentenorganisatie "Perioles" ondersteunt
daarom b̂ vensenosmde oproep van de GPPI en dringt er bij de Amster-
dsinae studenten op asn, gedurende de wéak van 31 tot en met 26 Fe-
bruari geen college te lopen»

BOTHSDIM RICHT» WI J GK3 TOT DS HOOGLERAHEK YM DJi ̂ MÖTERDAM31:
HST VERi&üm Ctt ÜKZE 3T1KIHG TB OKD1HSTEONM DOOR IN Dl WEK VAN tl TOf

F1BÏSJASI GMK COIiEGE TE GSTffl M Dl tJNI?ERiSlTSIT TE

MMHMG 21 Februari belegt Pericles een 3KPOESSA(I7IE\ra VEïïGADEHlKG
over deze kwestie en haar achtergrond in
GM DE KROON, HEMBRANDTSH.EEH .

Aanveng des avonds om 8 uut - Toegang voor alle studenten»

Bijdragen ter ondersteuning van <5e betreffende Indonesisch© stu-
denten kannen gestort worden op Gem. Giro j? 2221 t.n.v. Perioles,
onder vermelding "Indonesische studenten", terwijl opgaven voor
onderdak en onderhoud gestuurd kunnen worden naar Me j. H» van V/IJK,
Plantage Kerklaan 63,

Ondergetekende
straat,*,,..
betuigt hiermee zijn sympathie met de houding van die Indonesische studen-
ten, die wélgereii langer' gebruik te maken van Nederlandse studiebeurzen en
om aan een Nederlandse universiteit te studeren»

handtekening,
(sturen ean:ïüej. H.v.l.'ijk. Plafctage Kerlclaon 63}



d. s. o. PERICLES
AMSTERDAM

AMSTERDAM, 18 Februari 1949.

Aan de Amsterdamse Studenten!

Een 20-tal Indonesische .studenten die studeerden van een beurs, hen verstrekt doer de
' Nederlandse regering; hebben uit verontwaardiging over de regeringspülitiek t.o.v. Indonesië

hun beurzen opgezegd, terwijl zij tevens weigeren, ,nog langer in Nederland te studeren.
Deze studenten doen daarmee een stap in het onzekere. Zij beschikken niet over de
middelen om in hun levensonderhoud te voorzien. Met deze stap hebben zij getoond,
vertrouwen te hebben in de progressieve krachten in Nederland, die de regeringspolitiek
veroordelen. \Vij doen een beroep op allen, om hen financieel en moreel zo krachtig
mogelijk te steunen. ' -

In verband1 me,t deze houding heeft de Federatie van Indonesische
verenigingen in Nederland (G.P.P.I.) een oproep gericht tot de
Amsterdamse studenten om door middel van het wegblijven
van de colleges gedurende de week van 21 tot en met 26 Februari,
hun sympathie met deze Indonesische studenten te betuigen.

We moeten deze aangelegenheid in breder verband zten, De Nederlandse regering heeft
besloten de'resolutie van de Veiligheidsraad naast zich. neer te leggen. Tegen de gehele
wereld in zet Nederland zijn politiek ddor ten koste van de levens van talloze Indonesiërs
en Nederlanders. Nederland' verspeelt op deze wijze zijn positie en goodwill in dé
wereld. Het. voert Indonesië en Nederland moreel en economisch naar de afgrond.
Het is noodzakelijk dat iedere Nederlander die zijn verantwoordelijkheid voelt, zich tegen
deze ongelukspolitiek verzet. De democratische studentenorganisatie „Pericles" ondersteunt
daarom bovengenoemde oproep yan de GPPI en dringt er bij de Amsterdamse studenten
op aan, gedurende de week van 21 tot en met 26 Februari geen college te lopen.

, l
Bovendien richten wij ons tot de Hoogleraren van de Amster-
damse Universiteit met het Verzoek om deze staking te onder-
steunen door in de week van 21 tot en met 26 Februari geen
college te geven en de Universiteit te sluiten.

Maandag 21 Februari belegt Pericles een informatieve Vergadering
over dezet kwestie en haar achtergrond in

Café De Kroon, Rembrandtplein.
. . j • • ,

Aanvang des avonds 8 uur. — Toegang voot alle studenten.
# ,, - ' ' - ' " • • " ' '

Bijfdragen ^/titfÊ ondersteuning van, de betreffende Indonesische studenten kuhnen gestort
vatorden ffe'vjpm. ë™ö P, 2221 t.n.v. Pericles, onder vermelding „Indonesische studenten",

;n voor onderdak en onderhoud gestuurd kunnen worden naar Mejuffrouw
Hlfv. WfEfPIantage Kerklaan 63. • .

i " •
Ondergetekende *

straat -.. r. : : "... : , :......

betuigt hiermee zijn sympathie met de houding van-di^ .Indonesische studenten, die weigeren, langer gebruik te
ma'ken van Nederlandse studiebeurzen e-n om aan een Nederlandse Universiteit te studeren.

• '• i , handtekening :

,(sturen aan: Mej, H. v. Wijle, Plantage Kerltlaan 63)
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NOTITIE VAN B.VIII. »s-Gravenhage, 10 Febr.f49,

Afsonrift brief van F.Pattipilohy te Leiden, aan
de redactie van het Leidse Dagblad.

Ondershands ontvangen van I.D.Leiden.

Verzoeke te agenderen en aan mij terug.

B.VIII.

*J



Hierbij neem ik de vrijheid U "beleefd het volgende bericht
onder aandacht te brengen met het verzoek het in Uw bekend-
makingen te willen opnemen:

IHDOKrfSISCRJï STÜDENTJÏW LJÏGG3E HUK BJJJBZJ?ÏÏ N-SüB

EN STAK.EN.

Tengevolge van de militaire actie wensen een aantal Indonesi-

sche studenten in Nederland, w. o. Malinobeursalen en Indologen

hun respectievelijke beurzen niet verder te accepteren en

hebben besloten hun studie te staken.
F
De eerste groep bestaat uit 7 studenten:

PJ*!- l'. zain Jüasution
\* x*2. L. S. latuasan
j'*' 43. F. Pattipilohy
IVX*4. G.H. Panggabean

. Faartono

. W. A. Serun̂ an

. R. Mubirman.*-

Bij voorbaat dankend voor Uw welwillendheid en moeite
verblijf ik,

Hoogachtend,
ïïamens de studenten

w. g. F. Pattipilohy.

De desbetreffende instanties zijn hiervan in kennis gesteld.



Indofitygcheorganisaties

in Ned. eisen: J?

Geen bespreking
voordat Ned. troepen
teruggetrokken zijn

De Gapungia/n Perkunipulan-PePkiimpu
Tan Indonesia (G.P.PJ.), de ' fëdferatt
van alle Indonesische organisaties ia
Nederland, t.W. de Pfiarhimpuhan Ihdp
nesia tP.I.V, Perkumpulan Islam (Isla
mitische Veèetüging j , Perkumpulaa
Kerd^ten Indonesla (üridoiièsJsche Ohlls
telijke Ve^nigliig:), Persatua-n Pendu
duk Indonesla (Verbond van Indone
sische Bé'volkilng'sgtroftpenJ, Rukun Pe
ladjar Indoiiegia /RURI — verbond var
•Indonesische Stufleireriiden) en Verbob
,vah IndonesdSohe «Burgel-s (V.I.B.)
heeDt In verband met" de Indojieslsch
kwestie de volgende belangrijke reso
lufcie aangenomein:

„In verband met de resolutie waarto
de Veiligheidsraad op 28 Jjnuarl jl. l
gekomen betreffende het Nederlands
Indonesische conflict, verklaart d
G.P.P.I. als federatie van alle Indo
neslsche organisatie* In Nedtnlauld, dal
er geen recht on orde mogelijk zijr
zolang zich op het gebied van de Repu
bliek Indonesla nog Nederlandse troe
pen bevinden. -
De G.P.P.I. verklaart tevens, dat on
derhandelingen slechts mogelijk zijn na
terugtrekking vam het Nederlandse
leger uit het gehele gebied van de
Republiek Indanesia en niet dan op
basis van erken/ring van de Republiek
Indanesia: zoals deze geproclameerd Is
op 17 Augustus 1945."

Verder is de G.P.P.I. ervan overtuigd,
dat Ket Indonesische v&lik het Iwven-
staande zal weten te verwerkelijken:

itf roept alle Indonesiërs op om de vrij-1
.eids^trijd van het volk op basis van
'ovengenoemde grondslagen op alle
'routen te steunen/
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H E I
Verbinding; HO.12

Uoss.185/4

Onderwerp; Bestuur G.p.p.I.
Datum ontvangst bericht; 26 januari 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht;te»£rouwbaar
l'evens bericht gezonden aan; —
Medewerkende instanties;
Ondernomen actie-

31 Januari 1949.

2 F£B. 1049

C

Het voorlopig/bestuur van de "Gaboengan Perkoeiapoelan'
pericoempoelan ïndoiiesia" (G.P.P.I.) is als volgt samenge-
steld;

/ Voorzitter;
X| MP ezah HAMZAH (4-11-20), vertegenwoordiger van de

"perkoempoeian islam";
Secretaris; plv. Voorzitter;

XI iffl'.Soerian HAMZAK (̂ a-ff-lQ), vertegenwoordiger van de
f "perhïmpoenan indonesia".

Commissarissen;
x| AJit_Qn. p i e t e r MAKA TIT A (16-6-13), vertegenwoordiger
, van het "Verbond van Indonesische Eurgere".
x| ŷ m̂ j.-ip̂ kĵ Q te Amsterdam, vertegenwoordiger van de
* 'ipersaTïïêaïTTendoedoek Indones ia".
J JMASQETION» vertegenwoordiger van de "Roep!" te Lei-

t D.HARAHAP te Leiden, vertegenwoordiger van de "Perki"
(ind one's'i's c & C hr i s t e n Jongeren).

Dit voorlopig bestuur vergaderde op Dinsdagavond, 25
januari 1949 om 20.00 uur in het clubgebouw $teuT de "P.I.'1
aan de Fultonstraat Iïo^l3 te 's-Gravenhage. Besloten T^erd
zo spoedig mogelijk in samenwerking met andere uiterst links
georiënteerde politieke verenigingen een openbare vergade-
ring te beleggen, plaats en datum hiervan zullen nader wor-
den bepaald. • :'

Mededeling werd gedaan van een ontvangen adhaesie-be-
tuiging van de "Coöperatie Setia" en het restaurant "Lielati"
te 's-Gravenhage, die zich unaniem achter alle acties stel-
ler n door de "G.P.P.I." te ondernemen. (Einde l-
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Be heb d« ee^ u liiorbij aan te bladen een duplioaet van mijn
zeer g«h«la aoiiri jven TOB U Januari J.I., No.5?154, handelexw!* , - •
over S*t in hoofde deees T«rm*lde onderwerp.

i

HET HOOH? TAK DB CKÏÏTïïALS

Mr



T TTl _lji_*_

Verbinding: No.12
DOSS. 185/3

Onderwerp: Resolutie van de"G.P.P.I. •"

Datum ontvangst bericht; 13 Januari 1949

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

V/aarderirtg bericht: betrouwbaar

tevens bericht gezonden aan: ---

Medewerkende instanties: ---

Ondernomen actie: ---

22 Januari 1949.

A

Een telegram, inhoudende de resolutie, v/elke op 9

januari 1949 tijdens een vergadering van de "G-aboengan

perkoempoelan Perkoempoelan Indones la" (G.P.P.I.) in het

gebouw "Amicitia" te 's-G-ravenhage werd gangenomen, werd

op 10 januari 1949 ten postkant ore te 's-Gravenhage aan-

geboden ter doorseining naar het Aziatisch Congres te
ijewl)elhi. •'-'it telegram werd door de directeur van het Post-

kantoor geweigerd. Daarop wendde Mr.SOE1TAIT üAMZAH (perso-

nalia bekend) zich tot het Amerikaanse persagentschap, dat

•zijn intermediair verleende voor de doorzending van genoem-

de resolutie naar New Delhi. (3indeL->
2
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Gaboengan Perkoeiapoelan
Perkoearpoelan ludcaiosia.

He heb de 003* uwe Excellentie mede te delen, dat kort na de
Bögeringsbeallssine tot het treffen van politiële maatregelen in
Indonesië de reeds vroeger door leiders dor "Perhimpoenan Indonesia"
(P.I.) te Amsterdam aangewende pogingen tot bundeling der hier t*.
lande gevestigde Indonesische verenigingen, opnieuw naar voren «tja
gekomen. Dit heeft thans geleid tot do oprichting Iran de "Oaboengan
Perkoempoelan perkoempoelan Indonesië", een federatie van da vereni-
gingen J "ï̂ rhimpoenafi Indoflesia" (Amsterdam) t "FerkoeBrpoelan Pen»
doedoek Indonesia1* (.Ajnflterdam) , "Persarlkatan Keristan Indonesia w
(Bon Haag), "Roekoen Peladjar Indonesia" (Lelden) en het"Verbond
van Indonesische Burgere" (Den Haag) . Laatatgaooeaade vereniging aeeït
sedert enige tijd ecSter geen tekenen van leven Bieer gegeven 011
ledental kan als mm minimaal worden aangemerkt

De federatie la bedoeld als een frontvonalng tegen de Neder-
landers en heeft als grondslag voor de aotie aanvaard de onafhanke-
lijkheidsverklaring van de Republiek Indoneaia van l? Augustus 1945*

De 9de deaar Heeft de "Qaboengan Perkoeispoelan Perkoeinpoelan
Indonesia" (G.P„P«I« K een besloten vergadering gehouden te »ö-Gra-
venhage, waar ongeveer 150 Indonesiërs, In verschillende plaatsen
In Nederland woonacHtig, aanwezig waren. Voorzitter was de voorlopige
secretaris dor f»êBn(»ti0f Mr.Soenan Hamzah, vooMllttMKl*' Taa do .3MU*1 • '
afdeling Den Haag en lid van het Hoofdbestuur dezer organisatie.

Nadat meerdore sprekers oritiek hadden geleverd op de raaatrage-
Ie n in Indonesië, Is naar verluidt onder grote bijval een resolutie
aangenomen, behalzsnde de verbreking van alle politieke banden met
de Nederlanders ojadèt het vaderland, do Republiek Indonesia, "ver-
kracht" ia geworden. Modo is tot uiting gekomen de wens om in heoate
eenheid do strijd voor do Republiek voort te «et ten.

Bij do oprichting van de federatie is au gebleken, dat bcioogd
wordt niet alleen in Modor land maar ook in hot buitenland deze strijd
voort te-zetten. - -

Verder Is tof vergadering besloten een telegram te Benden aan ,
de door Paadit BO&FÓ» to ïtew Dolfei bijeen geroepen eonferentie
Aziatische landen. B$t tologra» luidt volgens persberichten:

AAHJ
Z. E. de Minister -President,
Z»E.de Minister van Buitenlandse Zaken»
Z.E.de UiDiator van Ovoiwseoöö Gebiedsdelen»• ' -

A V B H H A G S.
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«AUe ïMoi*eöi«oliW ^iiMiisatiöfi in Hede*land ss||n van matting* da«fc
"de Nederlandse agressie ellce politieke t>and binnen de Nederlands-
«IMoneöiaöhe tlniiTT^ikcsaen oimanTaaMTiaap atöft g^aaakt* Hog« ê«
"Aziatische solidariteit op de conferentie te New Delhi tot uiting

Ten slotte zou nog besloten zijn de U.N.O. en sympathiserende
landen in Iteönnla té i8*«ïlon met het vorenstaande.

%k teken ttit»1ïi| nog aaat dat voov
gevene uitwijsen, het initiatief tot Torenbedoelde actie van de
"Gaboengan Perkoempoelen Perkoempoelan Indoneaia" is uitgegaan van
nier te lande woonachtige extremistiaohe Indonesiërs en dat de
tie dus niet is gsstlmuleerd vanuit Indonesië* .

HET HOOH3 Vm Dl CSNTT?ALB

Mr.L.Elnthoven.



Onderwerp: Resolutie

VIII. ÏZ.5. 'n u» TT » T ud l E g J,... Mm

, S ïfctaniarl

Met verwijzing naar net geheime rapport van uw In-
vsua £2 Januari J.lt, No, 185/3, handeleade

net in hoofde dezes vermelde onaorwerp, heb Ik de
eer U rafeda te delen, dat "net Amerifcaaase' peraagentachap-'
hief ter stede niet bestaat, dooh wel naar verluidt drie
agentaGhappsn ven In JüaBrika gevestigde persdiensten.

bestaat hier ter stede de "United statea
18* D»

Sectlonw VIA deze U. 8. I. 3* vooriiet de pers van
nieuweïïulletijis o. a. In de H* der lande e en Engelse taal
en van gratis photo- en oliohéaaterlaal. Het lijkt al j
evenwel uit ge aio ton, dat met het vermelde In het voren
aangehaalde rapport op deze "Preae-Seotion" gedoeld kan'

Blijkens dezerzijds onder shands bij Uw Inllohtlngen
dienst ge vraagde ̂inlichtingen terzake, kon geen nadere

i»©rden»
In verband hiermede moge Ik tl verzoeken wel te wil

len bewerkstelligen, dat In den vervolge zo enigszins
mogelijk ïaoer göprecis/eerd wordt aangegeven wat bedoeld
wordt, &ea nader onderzoek in het onderhavige gevel
lijkt mij ©oh ter minder gewenst.

DS
voor

«T. G. Grabbendam *

Aan de Heer
HoofdoOTtnlBsaris
t* • •

»• A T l J»..g

van Politie,
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**nriLJ*ijig üauar ö* toad* «Slat
iNÉsriJ**!* mn 11 januari j* l,,

mijn

* btl» k «t tm* y
» dat OM^ ê»2«rzi54s uit
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UITTREKSEL

Voor .0!?. 1.33.3 Naam

Origineel in: <?> 3.73 Naam Indpnesife (...RQEKOEM ML4DJAR....,.igs....Leiden

Volgnr. : Ag.nr. 53.9.26 ; Aard van het stuk

: Afz. *...s-.&rav.enhag.e. Datum 22-4-4-$

Na de vergadering van de "Gaboengan Perkoempoelan Perkoempeelan
Indonesië" op9 Januari 1949 te * s-G-ravonhage, zijn er thans onder d<
Indonesisc&e studenten, die bij de "Roep!" a. jn aangesloten, v '..:
verschillende stromingenwaar te nemen.
In de "Roepi" zijn n.l.nu drie groeperingen ontstaan t,w;
a. Zij, die niets met politiek te makem willen hebben en

geen fusie voorstaan tussen de "Roepi" en de "G.P.P.I."
/ b. 2ij, die niets met pèlitiek te maken willan hebben,

doch wel de militaire actie in Indonesië veroordelen,
c. 2ij, die aan politiek deelnemen en hun steun geven

aan genoemde fusie met alle consequenties,
a en b vormen ongeveer Qjfo van de "Roepi" -leden. De
rest is reeds geïntimideerd door de "P.I."

\e Voorzitter van de HRoepit( NASOETIQN te Leiden is een goede vrien<
r..: '̂  van Mr. SOMAH HAM£AH(personalia bekend).

' Hieruit kan diens extreme houding worden verklaard.

Uitgetrokken door .!.«:Y1» Afd./Sectie IL..? Datum ...l!~?"i?..

Op aanwijzing van ff. Y.II.I :

5030 - ' 4S



yerbindingj HO.12 •;,-,. . ... 11 Januari 1949.
Doss.185/2 . :

Onderwerp: vergadering G-aboèngan perkoempoelan Perkoempoelan Indones ia
(&.P.P*I«) (Federatie Indonesische Verenigingen). j

Datum ontvangst bericht: 9 januari 1949
Betrouwbaarheid berichtgever*, betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar , f 14 JAN.
Tevens bericht gezonden aan* /L

*-*Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

*l

Op .Zondag, 9 Januari 1949 te 14.00 uur, hield de
"Qaboengan perkpempoelan peyfrflfjpflnfli»" ffî pnaslal*. (&.P.P.I.),
de sedert icort. opgericnte Federatie van Indonesische Vereni-
gingen, in één der zalen van het gebouw "Amicitia" aan het
Westeinde 15 te 's-G-ravenhage, een besloten vergadering.

Aanwezig waren + 200 Indonesische mannen en vrouwen
(o.w. drie Europese vróTïWSnJuit diverse plaatsen in Neder-
land. • r- _ -

Om 14.25 uur opende Mr.SOENAHHAMZAH A2B-8-10)/(perao-
nalia bekertdïj, vnn-rgl-htar~van a e "P.I. 1̂,7*af deling Den Haag,
als-Tsecretafls van de "Gr.P.P.I," de vergadering, die onder
zijn'leiding stond, ïn een kort1 woord heette hij de aanwezi-
gen welkom. Hij vroeg één minuut stilte te betrachten om
staande &e gevallenen te herdenken, di-e in Indonesië voor de
vrijheidsstrijd hun leven hadden gegeven. Hierna werd door
allen het Indonesische Volkslied "Indonesia Ea^ah" gezongen.

pe volgende spreker was NASPETION, voorzitter van de
"Hoepi" te leiden, in zi,jn b e ïaöĝ lcë"ur d e hij met scherpe be-
woordingen de politionele actie af en eiste de onmiddellijke
terugtrekking van de Nederlandse troepen. Ook eiste hij, dat
geen -verdere onderhandelingen met de Nederlanders zouden wor-
den gevoerd.

De volgende spreker -was een student uit Leiden (naam
onbekend), die de "Perki" (Indonesische Christen Jongeren)/, .
vertegenwoordigde. Hij sprag zeer gematigd, doch gaf -de ver-
zekering, dat de Christen Indonesiërs volkomen achter de
actie van de "&.P.P.I." staan en hun volle steun zullen ver-
lenen.

Vervolgens sprak de Trotzkist, MOSZAH HAMZAH (4-11-20)
(personalia bekend) namens de "perkoërüpoeTan Islam". In een
heftig betoog becritiseerde hij het standpunt en het optre-
den van de Nederlandse^Regering in Indonesië.

"De Heren SCHBRMSEHORN, tOEEMAim, Dr.HBEL en anderen
vroegen onavertr̂ oüwëlT. THt "vertrouwen hebben wij gegeven en
wat is het resultaat van dit alles?" riep spreker uit. "Wij,
Indonesiërs, kunnen en mogen niet langer de Nederlanders
vertrouwen. Zij hebben ons vertrouwen geschonden en vertrapt.
De Nederlanders hebben de leiders van ons volk geïnterneerd,
maar nu ligt het aan ons de strijd voort te zetten. Niet mor-
gen, of volgend jaar, maar nu. Vanaf heden zullen wij tot het
einde strijden". Hij hekelde de Linggadjati en Renville-
overeenfcomsten, zomede de houding van de Negara's en Dairahs'

-die-
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die met de Nederlanders samen werken. "Zeker", zo zeide
spreker, "hebben-'-de;- Indonesiërs in de negara's hun vrijheid,;
maar- hoe? -Het als kippen hebben zij daar- die vrl;}fce-id.:: Kip- ;
pen hebben hun voer en bewegingsvrijheid, maar als „ae:t, don-'

, ker begint te. worden, worden zij in hun hokken o'pgesloten
• om .op zekere "dag; -als zij .vet genoeg" zijn, te worden ge-
s lacht (Hilariteit-)'. l)at is nu :ohze vrijheid. Moeten wij
die blijven accepteren .; om. gelijk , de kippen geslacht te wor-
den? Mannen en vrouwen van Indonesië, "onze helden zijn ge-
sneuveld, laten';wi'3 hopënj dat vzi j : niet tevergeefs hun of-
f.ers hebben gebracht voor ;;de\ zaak van .Indonesië" . (Vele
stemmen uit de zaait "Weg met de ifedefianders uit Indonesië •
Merdeka tetap = voorgoed vrij fee i d •)•;""' ..... •• • ~ •'-"

Uadat hij zich nog scherp -rielâ 1j-e.vte.gen de Indonesische
studenten in ïjederland, wie hij lauwheid verweet, eindigde
hij met de woorden: "V/ij zullen niet "l'a"riger -met de-Hederlan-

. % ders samenwerken" .
*T ------------ HierTra" sprak- A vFvl̂ iSypffA - -(l;6-6-13 ) • <$pers onalia bekend ) ,

leider van de » ver enig ing ̂vtot Indonesische Burgers" (V.I.B.).
.•:Deze gprak; zegr _iëe"ma;tl,gd, 'maa-r.sloöt, zich volkomen aan bij
, de w.oör,4e,a:Vjan.: de ;:vérige .sprekers.. . .;-,'" !:

-De ; iVo-lgende .:̂ pr:tk̂ r:-;was ê n ̂ ineeë,, genaamd (K) YAM
• .lei-dar, van , de "ï«rsâ ;oean ipenvd;oed;pek Indionesia" (P.P.I. )

uit -AiBsterdam. 0ok :,dftze- spreke^ was Lz^er heftig en heeft
. ,geen vjersohil i van m®ï*ing mat MOEZAH.HAMZAH's betoog.

laa,-tate"~spr;eker 'trad op de leider van de vergadering
HAMZAH.

De TüatioüdT van zij*i rede wa.s _,even fel en practisch ge-
-a.air-tirë-9s-n '
•Hierna, w.er.d .enige tlj.d gepau.se er d* :.

.;\^r+--M:v-,iifej^^*i|^ft.-w^^^4'0'»^:d-e voHorzi^t^er-een door de gezamen-
lijke; ïndO:ijesi'sches Vereniging apgemaakte resolutie voorgele-

,2jen.- ' . : . - . ' • : • - . - . , • .:.;: - v : . . . - • _
. .Aangezien :veleji „deze resolutie:, niet- sterk genoeg vonden,

werd na eMgijdebat besloten de volgende resolutie op te stel-
Ie n.: • ;-;" ';/-•"• --; '; •':• "•"-. :':'^:>rl • ' . • •

• .Ie/" :Tö?'ËfiSKing iVtfto.- alle. bötirekkiiigeii. met de Nederlanders.
Bieen -de; terugjbrekfcing>; van -de •Hederla'néers uit Indonesië en
vpo3?tz&tting;.yan d£- onafhankalijjkheidsstr/i jd voor de Eepu-

: bliek Indonesië", apwel hier te lande, als in Indonesië. ^
2el Een telegram te zenden aap. -hetv congres in He w Defehi, C_-

• dajt dezer .dagen door iPAitpI1]!; NBHR.OE zal worden gehouden om
VvOlle:, st-eun-, van d e Aa ia t iec he^ 'landen .v o or de Eepubliek Indo-

_ nesiö. : : . : : ' • • ' ;." . ' -.',". ,: ' - :
: . - . -3e.-; l:-*n 2 :ter kennis te brengen, aan de U. H. O . en alle an-

dere-- syntpathis erende, landen. Deze 'resolutie werd met grote
geestdrift door de vergadering aangekomen, waarna staande
het Indpnes-i-ac.he Y-olkslied we,:rd: gezongen.

• - - - - - -Qia:.l7 . 15 , uuir ; werd de. vergadering gesloten.
:_• " . Alle sprek̂ p!:begénn.en en .eindigd.en hun toespraak met
: het woorjd; "Merde.ka1',-, waarop de aanwez-igen eveneens met
i'-Merdeka" aniwporden. . - -, '
- • - ue--bröudlng"d"eiir "a.'a'nwea-igen-. was .over. 'het algemeen rustig
en bezadigd, (Sind.e). ... .:.

•
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Vo'-rVerbinding: HO. 12

DOSS.185/1 _
1A JAN IQOnderwerp: Vergaderingen Indonesische Verenigingen. '̂  ̂  ' "'

Datum ontvangst bericht: 7 Januari 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar ^ h
~ O•^evens bericht gezonden aan:—'-_^

Medewerkende instanties;

Ondernomen actie:—-

OP Donderdag, 23 December 1948, werd in het "Minerva-
paviljoen" te Amsterdam een geheime vergadering belegd door
de leiders van de "Perhimpoenan Indonesië" en de "Persatoean-
Pendoedoek Indonesia". Waarnemers van de "Rpepi" én de "
(J.P.iJ.. waren eveneens op deze vergadering aanwezig. Bespro-
JüBn werd de houding, die de Indonesische Verenigingen in
Nederland zullen aannemen ten aanzien van de vrijheidstrijd.
Besloten werd, dat door de "P.I.", de "Persatoean Pendoedoek
Indonesia" en de "Perkoempoelan Islam" een gemeenschappe-
lijk manifest zou worden uitgegeven. (Zie bijgevoegde Oproep
van Indonesiërs in 'Nederland", verschenen in "De Waarheid"
van 24 December 1948).

1)8 "Roepi" te Leiden vergaderde op Donderdag, 30- Decem-
ber 1948 aldaar in de "Steenschuur". Deze vergadering werd
door + 80 personen bezocht. Hier werd besproken op welke
wijze~dé"""'strijd moet worden voorgezet. O.a. was er een voor-
stel, dat de. Indonesische studenten, die op kosten van de
Indonesische regering studeren, hun z.g. Malino-studiebeur-
zen zouden opzeggen. Dit voorstel, waartegen door de oudere
studenten werd geadviseerd, werd verworpen.

OP deze vergadering waren vertegenwoordigers aanwezig
van de "P.I.", de "P.P.I." (Persatoean Pendoedoek Indonesia"
en de "perki" (Indonesische Christen Jongeren).

• OP Vrijdag, 31 December 1948, vergaderden in het club-
gebouw aan de "P.I." aan de Pultonstraat 13 te 's-Gravenhage,
de leiders van de navolgende Indonesische Verenigingen:
Be "Perkoempoelan islam", de "Perhimpoenan Indonesia", de
"Vereniging van Indonesische burgers" (V.I.B.), de "Hoepi",
de "Perki" (Indonesische Christen Jongeren" en de"Persatoean
pendoedoek Indonesia".

Op deze vergadering werd door genoemde verenigingen be-
sloten een fusie aan te gaan onder de naam fraboengan Perkoem-
poelan pfl??kjamyî j|gLj|̂ }'̂ djffl̂ ^ (Federatie van Indonesische
Verenigingen) om een gemeenscnappelijk front te vormen.

Deze vergadering werd op Maandag, 3 Januari 1949, in
,hetzelfde perceel herhaald. (Einde)
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OPROEP
van Indonesiërs

in Nederland
Drie beilaïigifijike Injdonesdisdlie ongami-
saitteg in Nedterlamd, , te weten de „Per-
himpoenan Indonesia," (Inidönieatsclie ver
eoigtog), <jë „Perfoempoelan Islam"
(Islamiiltasahe Veretnflgiüng) en de organi-
satie, waarin veraoljlliaeinid« beroltoiinigB--
groepen van Indonqsisohe imgeaeitemieai
zdoh hebben vereraiigid de, „Persatoean
Pendoedoek Indone&ia,"; hebben giezaimen-
Hjik het voègien!di8 manifest udifcgegwera:
Onderstaande Indonesische organisaties
in Nederland- spreken hun afschuw en
verontwaardiging uit over het besluit
van de Nederlandse regering om het be.
stand dat door de Veiligheidsraad Is be-
volen te verbreken ett ten tweede male
een grootscheepse militaire agressie
tegen de Republiek Indonesia te onder-
nemen.
Ondanks het feit, dat de Republiek aan
de eisen van Nederland vergaand is te-
gemoet gekomen, Is de Nederlandse
regering toch overgegaan tot het ge-
bru ik van wapengeweld tegen de Repu-
bliek.
Met deze feiten voor agen Is het ons
niet mogelijk geloof ie schenken aan d«
ernst van Nederland om mede te bouwen
aan de „Souveréine Verenigde Staten
van Indonesië, in gelijkwaardig deelge-
nootschap met het Koninkrijk."
Zij verraden integendeel het voornemen
van Nederland om het koloniale regiem
te herstelten.
Het Is diarom orua overtuiging, dat
een samengaan met Nederland onmoge-
lijk Is, ^
Tegen de militaire agressie past
slechts een vastberaden strijd van het
gehele Indonesische volk. Hiertoe
roepen wij alle partijen en organi-
saties in Indonesië én m het buiten-
land op, om een gemeenschappelijk
front te vormen.
Wij wensen een vaderland vrij van
vreemde invloeden, die onze vrijheid en
ons zelfbeschikkingsrecht zouden willen
beknotten.
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