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ACD/

BAMÊ3
RAPPORT VAN KB FP(SR:

AAN GAW I

Ho,: 5091

Betr.: OPDRACHTEN VOOR KEPATRIEHENDE P.I.-LEDENj

Typ.D

TT"

?JL*€I 1952/

Van een betrouwbare informant werd het volgende vernomen*
Aan P.I.leden die naar Indonesië teruggaan, zullen bepaalde opdrachten
worden medegegeven. Wat die opdrachten inhouden wilde SÏÏDIHDJO niet me
dedelen. ' " -
Wel staat vast, dat thans veel is te verwachten,van de MAO TSB'THOÜTG»
Chinezen in Indonesië,' alsme'de de Russische handlangers van allerlei
landaard»

C
KB, 20 Mei 1952

VRIJ



RAPPORT VAÏÏ KB

AAN CAW I

TSo.i 5049

Betr,: "PERHIMPÜHAN INDOÏÏESIAV

Typ.D.

Van een betrouwbare medewerker werd vernomen, dat de yioe-voorzitter
van het Hoofdbestuur van de "Perhimpunan Indoneaia" te Amsterdam,

7"'wonegELB OUdn 1CJg~êfstraat 18 te Amsterdam,corresDondent
.et ï~ncTon • pe?sTu?é̂ !û r53Sara"l!̂ l̂ BWorl3en»

Se Makassaar £&SNG NGALLE, eeĵ â iejL&JLJ-i£, staat in geregeld, con-
tact met ISMAÏfGIL, wonende Diezestraat 8-ÏII, Amsterdam,voorzitter van
het dageïTjks bestuur van de P.I., die achter de schermen van de P.I.
een belangrijke figuur is«
'TTan M8NGJ5&JLLLS is nog bekend, dat hij gehuwd is met een Nederlands©

AAjg.wiar vfl̂ er, een, cafl heeft in de Plantage Middenlaan
88 te
'et echtpaar QAëïïG ITGAL1B met 2 kinderen woont boven dit café.
M8NG zelf werkt in een bierbrouwerij in Amsterdam en is een ex-scheeps-

v bediende «Hi.1 heeft als zodanig nog contact met vele ̂Indonesische sojwpe«-
^-lingen»
Bij de Indonesische vrouw RDOSMINA, oud circa 70 jaar, wonende Dani'él
Stalpertstraat te Amsterdam, komen vele Indonesische communisten, w.o»
OEAIRM CAKOPEBOKA en-ÜAMBT SÜKDTJO, eten.s\, 15 Mei 1952

VRIJ VOOR
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RAPPORT VAN KB
AAN CAW I

OP KAAKT
ACD;
DAT:

r No.: 44Q4-

"PERHIMPWAN INDOHESIA"

<Lj—~-

3 NWT «52

Typ. D.
.. •

Van een betrouwbare medewerker werd vernomen, dat
l de bekende SLAMEÖ? SÜKOTJO, voorzitter vaa de P. I* af d. "
Amsterdam, in de staf van de P.I. opgensmen zal worden.
De bekende GHAIRUN CAROPEBOKA .zal Slamet Sukotjo als voor-

' zitter van de P.I. afd. Amsterdam opvolgen,
[De staf van de P.I. houdt'-iedere week Woensdags en Vrijdags

'«bij eenkomsten ten huize van een der leden van deze staf»

C
KB, IJ Maart 1952

ACTIE



, U I T T R E K S E L

XAP-TOBT VAM KB
Citf I

ITo.:
Betr.:

4120
.JÏUDI.S

Par,

GrÏ!ÖKr2LïT3SRjD3

typ •:*>•£*.
Lïet verwijzing naar dezerzijds rapoort van 8-1-1952

\t* No»3770, werd'uit betrouv/bare bron vernonen, dat GIIAIRUJ?
)KA, politieke wetenschappan in Oost-Berlijn -.vilde stu-

öedaTt het in Augustus 1951 gehouden /ereld Jeugd Fes-
tival zou de Oost Duitse Volksrepubliek aan enkele Indonesi-
sche studenten uit Indonesië eon studiebeurs hebben amageboden,

. Op recommandatie van de I.P.J?.I.(Ikatan ?omuda dan
Peladjar Indonesia) .te D Jakarta schijnt het thans mopplijk te
2i0n, dat Indonesische studenton -5011 studiebeurs v.an de Oost-
Duitse Volksrepubliek krijgen,,.

Ook de P.Iö (.yunito) to .trasterdam kan een recoHaanda-
tie geven ora in aanmerking te komen voor ---en studiebour3»

KB, 8 Februari 1952^5 v « > >
.....*.<» -»i»-»r-w»«|
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen).
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& a H ia i M
Verbinding: No.12

Do ss.4/82.

Onderwerp: Vergadering P.I.

Datum ontvangst bericht s 21 Januari 1952.
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie j-

25 Januari 1952. NIET O.K,

Op üondag 20 Januari 1952 te 14.00 uur werd door de
Vereniging "Perhimpunan Indonesia" in het gebouw "Amicitia"
aan het Westeinde te 's-Gravenbage een ledenvergadering ge-
houden ter gelegenheid van het 44-jarig bestaan der vereni-
ging.

Van een betrouwbaar persoon werd vernomen, dat op deze
vergadering aanwezig waren het Dagelijks Bestuur, bestaande

C.

Voorzitter (Amsterdam)
_ _^ j UAGHSll, Secretaris ( " )
s/1SOEDIHDJO, Penningmeester (Amsterdam), aismede circa

50 personen (leden en genodigden) van de afdeling Den Haag
en .Amsterdam, w.o. 15 vrouwen (Europese en Indonesiscne).

Ie 14.00 uur opende de voorzitter 3̂ 1110 de vergade-
ring. Hij gaf een. policiek overzicht van het afgelopen jaar
en vergeleek de economische en politieke toestanden van de
jaren na de capitulatie van Japan en daarvoor. Speciaal
legde hij de nadruk op het lot van de arbeiders en boeren
in Indonesië. Tijdens^ de Nederlandse regering werd het volk
onderdrukt en hield de regering slechts reicening met haar
eigen belang. Alle winsten uit de opbrengst van het land
vloeiden naar ïïederland en de bevolking moest maar zien,
hoe zij in leven bleef. Nu Indonesië een eigen regering en
vlag heeft, is de toestand nog niet veranderd. De redenen
hiervan zijn, dat de regering incapabel is voor haar taaK
en zeer corrupt is. Vermeerdering van eigen inkomsten en
bezittingen ten koste van het volk, speciaal van ae arbei-
ders en boeren, is haar streven*

Spreker illustreerde de toestand als volgt:
"Het schip van staat varende in een zeer woelige zee

tussen twee gevaarlijke rotsen. De stuurman ziet geen kans
de middenweg te volgen en stuurt hoofdzakelijk de rechtse
kant." Hiermede bedoelde spreker, dat de regering meer
geneigd is tot samenwerking met de kapitalistische- en im-
perialistische landen. Opvallend is dat de Indonesische
regering wel vertegenwoordigers stuurt naar deze landen,
doch niet naar Rusland en China; zeer waarschijnlijk uit
vrees. Het kabinet ÏIAISIR stond tegenover een dusdanige
chaos, dat het door politiemaatregelen trachtte orde te
scheppen. Doch instede van deze maatregelen ten gunste
van de arbeiders'en boeren te nemen, waren zij tegen hen
gericht, gezien de vele arrestaties onder deze groepen.
Resultaat: Kabinet ITAI3IH wordt ten val gebracht en ver-

-vangen-



vangen door dat van SOBKIÏ'iAÏÏ en 30E\7IRJO. Hoewel de "P.I."
accoord gaat met de politiek van SOBKAItfTO^/bërfcrefxende
Irian, kan zij toch niet accoord gaan meta-ê.*éVpolitiek die
gevolgd wordt.

Ook thans is de corruptie zeer groot en gaat dit ten
kosten van het volk. Door diverse partijen o.a. de "Sarikat
Islam", de "P.ïï.I.?, de "Partij Indo Nasionaal","Masjoemi"
werd een algemeen program vastgesteld, doch "bij de uitvoe-
ring van dit prograiaraa werd geen steun ondervonden van die
partijgroepen en werden de ministers niet als de vertegen-

woordigers van die partijen beschouwd. Het partijbe-
lang gaat voor het staatsbelang, hetgeen "blijkt uit de
armoede, die onder het volk heerst. De arbeiders en boeren
zijn niet in staat hun hoofdvoedsel, rijst, te kopen, daar
dit elders veel duurder wordt verkocht en zij een loon ver-
dienen, dat niet toereikend is voor hun levensonderhoud.
Indien dit kabinet geen andere koers volgt aal het gedoemd
zijn het lot van MÏ3IS c.s. te delen.

Spreker is er van overtuigd, dat Indonesië de strijd
voor vrijheid niet alleen kan voeren. Hulp van buitenaf
moet er komen, doch niet van de kapitalistische landen,
want indien dit gebeurt, zal Indonesië een voorraadschuur
tevens oorlogshaven van die landen worden, met alle gevol-
gen van dien. Dit moet, het koste wat het kost, voorkomen
worden en daarom voelt de P.I. het als een morele plicht
steun in het buitenland te zoeken, hoofdzakelijk bij de
linkse organisaties

Het stemt spreker tot tevredenheid, dat hij in Neder-
land van diverse organisaties(o.a. het A.N.J.V.), die de-
zelfde principes betreffende hun vrijheidsstrijd huldigt**-
steun ontvangt, doch niet slechts in Nederland, maar ook
in Duitsland en Tsjecho-Slowakije. Daarom zal de P.I. voor
de algehele vrijheid van Indonesië blijven strijden en in
het bijzonder met betrekking tot Irian, overblijfsel van
het Nederlandse imperialisme en kapitalisme. Spreker eindig
de met de opwekking aan de aanwezigen zich actiever te to-
nen en meer leden te werven, opdat het ideaal spoedig be-
reikt zal worden. Hij hoopt, dat de Indonesische delegatie
in Nederland voet bij stuk houdt in de kwestie Irian. Hier-
na geeft hij het woord aan de'secretaris TACHSIN»

Deze geeft een overzicht van het doel en streven der
organisatie en somt de tekortkomingen op, die in de eerste
plaats uit de weg geruimd moeten worden. Br zijn nog te
weinig leden, uie capabel zijn om bestuursfuncties in te
nemen, omdat zij zich nooit voor de volle 100$ aan de zaak
geven. Dit moet veranderen. Slechts op die wijze kan'een
krachtige organisatie gevormd worden, die wat bereiken kan.
Spreker geeft een overzicht van de afdelingen Den Haag en
.Amsterdam en verklaart, dat het aantal leden vaa. de afde-
lingen stationnair gebleven is, waaruit hij de conclusie
trekt, dat zij uitsluitend in eigen kring hun ideeën be-
spreken en geen buitenstaanders er bij betrekken ten einde
op deze wijze het ledental te vergroten. Hij resumeert de
bijzondere gebeurtenissen in het afgelopen jaar, o,a. de
afvaardiging naar het Berlijn Jeugd Festival en Praag.

Spreker hoopt, dat er meer contact zal worden opgeno-
men mei organisatie^ die hetzelfde doel nastreven. Hij
geeft het woord aan de J>Q spreker, de penningmeester
S^ÊDIBDJO. Deze geeft een overzicht van de financiën van

-de-
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de P,I. Deze zijn verre van gunstig, ook weer door hei;
kleine leden aantal. De sociale voorzieningen van de leden
kan slechts op de juiste wijze uitgevoerd worden, indien
de iinanciön dit toelaten. Hij lavert critiek op de afde-
lingen Den Haag en Amsterdam en spoort hen aan intensiever
leden te werven, opdat de kas gespekt wordt. Ook van de
andere Indonesische verenigingen, o.a» de Perki en Perkoem-
poelan Peladjar Indonesië (Rupi) wordt geen financiële
ateun ontvangen. Verder geel't hij een opsomming van de
ontvangsten en uitgaven der vereniging. Resultaat nadelig
saldo.

Ten slotte krijgen nog het woord:
1. SAPIN (Imail 3APIU, geboren 2? December 1919 te Gom-
bong, wonende Prins Hendrikstraat 5b/13 Den Haag), penning-
meester van de al'deling Den Haag?
2. SO'SSATMAN, penningmeester van de ai'deling Amsterdam,
die in net kort de financiën van de afdelingen weergeven.

t I3MANG1&J van de "Sigaar Indonesië", üie zich in hoofd-
zaaK bezig houdt met het opvoeren van dans en muziek, deelt
mede, dat, doordat de P.I. te weinig "kunstenaars" telt,
o.a. schilders, er geen tentoonstellingen van schilder-
stukjien gehouden kunnen worden en de financiële toestand
va/i de Sinar Indonesia verre van rooskleurig is.

Slame t SjjflgKQT J O, van de studentenvereniging, brengt
.aar voren, Jat de ze vereniging niet die beia.igsteiling
. de P.I, geniet, waarop zij reent heeft. De studenten-
ereniging telt circa lb'00 (?) leden, verdeeld over Am-
sterdam, Utreciit, Leiden, Delft, Groningen en iiotterdam.

centrum is Amsterdam* Hij vraagt zich af, wat de bedoe-
"hg van de Indonesische regering is om zoveel studenten
aar Nederland te sturen,.

Veei steun en sympathie wordt ondervonden van de Chi-
nese vereniging "Ghun SP" W",1 " te» Amsterdam. Hij is van
mening, dat, indien de P,l. meer belangstelling voor de
studenten toont, dit ten goede van de vereniging zal komen
en daardoor een inniger band ontstaat. Ook hij spoorde de
leden aan actiever te aijn en het doel en streven der ver-
eniging in breder kring beleend te maken.

Te circa 17.00 uur sluit de voorzitter, SttJïïITO, de
vergadering en -verzoekt de genodigden en leden uit Amster-
dam en Den Haag het vertrek te verlaten, opdat de besturen
van de afdelingen Den Haag en AMsterdan *ba de pauze over
de overzichten kunnen beraadslagen en eventueel beslissin-
gen kunnen nemeA.

De leden uit Amsterdam werden verzocht zich naar het
restaurant "Madura" aan de Obrechtstraat te begeven ten
einde aldaar gezamenlijk een maaltijd te gebruiken.

Des avonds om 20.00 uur werd in hetzelfde gebouw nog
een feestavond gehouden, waar zang en dans werd opgevoerd.

Ongeveer 200 personen waren aanwezig, waarvan velen
eciiter niet wisten, dat deze avond door de P.I. was georga-

jU/niseard. (einde)
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1 5 JAN 1952
RAPPERT VAN KB

Voor CM I
»**J f S^t-S^*S i_ S94H, •» » •> «•—"~ ~X

No. 3962

Betr. : VERGADERIHG PEmiMPUNAN INDONESIA

Typ.: B.

Op 20 Januari j.l. hield de Perhimpunan Indonesia
haar jaarvergadering in het gebouw Amieitia, Westeinde 15 te
Den Haag.

De opkomst was bevredigend. Voor deze jaarvergade-
ring waren ook belangstellenden uitgenodigd, om wat meer van de

/ P.I. te kunnen weten. Voor de leden en genodigden van Amsterdam
waren speciale bussen gehuurd. De leden van de Afdeling Den Haag
waren niet rijk vertegenwoordigd, daar de meesten in restaurants
en café's werkzaam zijn.

Om 2 uur opende de heer STJNITO de vergadering.
Achter de bestuurstafel zaten de heren SUNITO (voorzitter),
E. TACHSIN (secretaris), SUDIRDJO (Penningmeester) en PARKIN
(commissaris van het Hoofdbestuur en secretaris van de Afdeling
Den Haag). De afdelingen Amsterdam en Den Haag waren vertegen-
woordigd.

De heer SUNITO gaf een overzicht, speciaal de poli-
tieke kant van het afgelopen jaar. Hij merkte op, dat Indonesië
ondanks de souvereiniteitsoverdracht op 27 December 1949,dus reeds
meer dan twee jaren souverein en onafhankelijk, nog steeds onder
linvloed staat van het Westerse KapJLtalisme. Wellioht nog erger
[dan voor de souvereinitgTtspyerdracht. ~~~' -"' — '~*

"""ïïat 'IndonëSlë g'ô TTt̂ '̂ onaf hankali j k en souverein
is'/ zegt spreker, "bewijst wel, dat ze niet vrij over haar grond-

, - stoffen kan beschikken en dat zij haar markt moet openhouden voor
t' • import'.1

De investeringen van het buitenland nemen toe en
het gevolg hiervan is,

a. meer uitvoer van grondstoffen naar het buitenland;
b. meer'invoer van buitenlandse goederen.
Ook Japan verschijnt nu óp de Indonesische markt.

Door genoemde redenen wordt de nationale 'nijverheid lam geslagen.
In de eerste jaren van de/revolutie kon de bëxtiel-industrie min
of meer in eigen behoef tof voorzien. Maar door de invoer van bui-
tenlandse textiel moesten vele weverijen worden"gesloten. Ook
de lonen stijgen met de dag, één gevolg van de stijging van de
rijstprijs.

Er werd wel genoeg geproduceerd, zei spreker, maar
door corruptie e.a. werden grote hoeveelheden rijst clandestien
naar Singapore uitgevoerd, waar hetrialdaar verkocht werd tegen
de prijs van f 6 tot f 8 per kilo. In Indonesië kost l kilo rijst
momenteel +_ f 4,- (roepiah). Een normale arbeider verdient tussen
4 en 6 roepiah. Dus kunt U zich best indenken, hoe hij moet leven
met vrouw en kinderen, aldus spreker.

De toestand van het volk is in het algemeen slecht,
die van de tani's en arbeiders in het bijzonder. Door de verhoging
van de landrente wordt het leven van de tani nog slechter.

Terwijl de buitenlandse ondernemingen grote winsten

-I
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2.

maken en hoge dividenden uitkeren, lijdt het Indonesische volk
honger. In vele streken van Indonesië, o.m. de kleine Soenda-
eilanden, brak hongersnood uit, waarbij vele slachtoffers (doden)
waren gevallen.

"De P.I.y aldus spreker, "is nationalistisch ge-
oriënteerd, in die-betekenis, dat zij niet de regering, maar het
Land en Volk aanhangt. Want een regering wordt benoemd en ont-
slagen, Maar Land en Tolk blijven. Sn bovendien, wanneer de p.I.
zich niet met het beleid van de Regering kan verenigen, kan niemand
van haar verwachten, dat zij die regering zal aanhangen. Hierdoor
kan de P.I. zich op internationaól terrein bewegen. Zij houdt
contact met progressieve organisaties in Nederland en in het
buitenland.

Spreker critiseert het beleid van de regering
3UKIMAN-SDWIRJO. De politiek van neutraliteit vindt spreker

)absurd. En ook de gedachte van het vormen van de Derde Machtin Zuid-Oost-Azië. Maar wel merkt spreker, dat Indonesië meer de
partij van het Westerse Kapitalisme kiest, o.m.

1. het vestigen van vertegenwoordiging in de
Westerse landen.

2. het tekenen van het Japanse vredesverdrag.
De P.I. staat achter de Regering, wat betreft het

opzeggen van de R.T.0.-overeenkomst en iiet opheffen van het Unie-
statuut.

De heer TACHSIN gaf een overzicht van de activiteit
van de P.I. gedurende het verenigingsjaar 1951. Contact werd ge-
zocht en onderhouden~met progressieve organisaties in Nederland
en buitenland en de organisaties in Indonesië. Onder de leden
werden cursussen gehouden, o;m. het bestrijden van het analpha-
betisrae/ronder de leden, c.ursussen in het Nederlands en politieke
scholing voor de leden. Het organiseren van lezingen en uitgifte
van een blad: Indonesia Merdeka. •

De heer SUPIRDJO gaf het financieel verslag. De
financiële toestand van dre P.I. was in het afgelopen jaar bevredi-
gend, zei spreker. Alleen was hij niet te sprekert over de Indo-
nesia Merdeka. Leden, die capabel zijn, hebben geen tijd om stuk-
ken te schrijven. Hierdopr 'is het blad zo ongeregeld verschenen.
Hij wekte de leden op pm actief hieraan deel te nemen. föe heer
SUDTRDJO is de man, d|Le' belast is met de leiding van de Sarikat
Pegawai Pelajsnsidan PelabuhaH.).

De heer Slamet 3UKQTJO. die met de heer GO GIM
TJWAN door het Hoofdbestuur was belast om een onderzoek in te
stellen naar de omstandigheden van de Indonesische studenten in
Nederland, gaf een verslag van dit onderzoek.

"In Nederland", aldus spreker, "zijn momenteel
+_ 1500 Indonesische studenten. nl. 500 van Indonesische en_JLDQQ L
van _CKlnese_a.ficomst. Ze" studeren in Amsterdam, 'Leiden, Utrecht,
Ro 11 erdam eïT Ens cirede. De Indonesische studenten zijn georganiseerd
in de Rupi (Amsterdam) en de 'Chinese studenten in de Chinese stu-
dentenorganisaties (te Leiden).

De progressieve studenjten zijn georganiseerd in de
Panitera. De Panitera is de studentenorganisatie, die contact
onderhoudt met studentenorganisaties in Nederland, het buitenland
en Indonesië. Zij is de voorpost van de I.P.I, (Ikatan Peladjar
Indonesia) en de andefe progressieve jeugdorganisaties.

KB, 24 Januari 19521
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JAN 19b2
RAPPORT VAN KB

Voor CM I

No. 3770

Betr.: Chq,i3^ag. GAROPaBOI^A. wonende Atva-gebouv* Amsterdam.

Typ.: B.
Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat de bekende

/'Ohairun OASOPEBOKA aan R. SUMITü het verzoek heeft gedaan zijn
invloed aan te wenden, on een studiebeurs van de Oost-Duitse
regering te kunnen krijgen.

Het verzoek echter werd door R. ,3UIiI!IO afgewezen,
omdat -volgens zijn zeggen- Ghairun hier in Nederland niet gemist
kan -worden. Insiders hebben hieruit echter de conclusie getrokken,
dat Chairun CARDPEBOKA door 3ÜKITO nog niet geheel vertrouwd wordt,

KB, 8 Januari

VRIJ VOOR ACTIE
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RAPPORT E3

I

I XI

Voor GAW I

No. 3771

Betr.: "PBRHIMPIJNAN INDOKBSIA"

Typ.: B.

len betrouwbare medewerker meldt het volgende:
Tot de scherpste Marxisten van de P.I. worden,ge-

noemd: STOIRDJO. wonende Commelinstraat 35 II, Amsterdam, en
GO GIM TJWAN. drs* la de anthropologie en wonende Oude IJzel-
straat 18 hs., Aoisterdam.

GO GIEN TJWAN heeft van SÜNITO een voorname positie
in de P.I. gekregen, terwijl hij tekens de verbindingsman met de
andere voorname P.I.-figuren, zoals 3AUDIN en SUGBNG NO_TOHADIKSGORO,
wordt genoemd.

Chairun CAROPEBOKA staat schriftelijk in contact
met SAÜDIN, alhoewel hij laat voorkomen, dat hij niets van SAODIN
moet hebben.

KB, 6 Januari 1902. VRIJ VOOR ACTIE [
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Hierbij wordt toegezonden afschrift van een in de
Indonesische taal gestelde uitnodiging tot het bijwonen
van een algemene vergadering van de Perhimpunan Indonesia,
gehouden op Zondag 23 December 1951 in café-restaurant
"Den Hout", Bezuidenhoutseweg no»13 te 's-Gravenhage. Een
Nederlandse vertaling van deze uitnodiging wordt hierbij
gevoegd.

Van een betrouwbaar persoon werd vernomen, dat de
vergadering, die gesteld was op 2 uur n.m. eerst om 3 uur
kon worden geopend vanwege te geringe belangstelling. De
zaal was gehuurd door Jasid SAIHIfl (personalia bekend),
wonende Cronjéstraat no*42 te's-Gravenhage.

Aanwezig waren plm. 50 Indonesiërs en enige Indone-
sische vrouwen, die in hoofdzaak afkomstig waren uit
's-Gravenhage, o. a. de bekende ÏUERA, MADRAWI en J.SAIRIN
voornoemd. De vergadering had het karakter van een gezel-
lige bijeenkomst.

De spreker, de bekende SUUITO, voorzitter van de Per-
himpunan Indonesia te Amsterdam, heeft hetgeen in de uitno-
digingsbrief was vermeld, uitvoerig toegelicht, waarbij
hij op de bekende wijze eritiek uitoefende op de agressieve
houding van de imperialistische landen inzake Irian.

Ondanks de uitnodiging hiertoe was van de Indonesische
delegatie onder leiding van Prof.SOEPOMO, niemand aanwezig.

'Sr waren geen bezoekers uit üotterdam of Amsterdam
per autobus aangekomen.

5.30 uur n.m. werjd de vergadering gesloten, (einde)



Perhimpunan Indonesia. Amsterdam, 18 December 1951.
Gerard Terborgstr. 49 hs.
Amsterdam Tel. 9972 3.

cbSurat Undangan=

SaudaraSsaudara.
Massaalah Irian, massaalah Uni Indonesia-Belanda, dan massaalah KMB,
atau dengan pendakj massaalah Indonesia pada umumnja kini mendjadi
genting sekali. Genting, karena Irian Barat, sebagai milik fcakjat
Indonesia, kini telah masuk rentjana beberapa negara asing jang ter-
tabiat agressif. Maksud negara2 tersebut tidak lain daripada melen-
japken claim kita atas Irian-Barat, jamg merupakan sebagian dari tans
air kita. Selandjutnja negara2 tsb menpunjai maksud djahat, jakni
mendjadikan pulau Irian tsb sebagai lapangan peperangan mereka.

Apakah tudjuan kaum agressor itu sesuai dengan kehandak rakjat kita?
Apakah rakjat Indonesia lebih suka akan peperangan melawan rakjat
Asiai.lainnja jg kini telah atau sedang membebaskan tanah-air mereka
SfHlè§ê~?iŜ af Indonesia lebih tjinta akan peluru daripada hidup jg
lajak?

ïidak, sekali lagi T I D A K; demikianlah djawaban jarig kita dengar
dari rakjat terbanjak, baik mereka jg beraliran Islam atau Keristen,
maupun jg menganut azas-tudjuan sosialisme atau komunisme.
Oleh karena hidup jg lajak, oleh karena xvadt pergerakan jg anti-pe-
rang dan anti-bunuh- membunuh itu, oleh karena soal Uni-Belanda dan
Irian-Barat itu, dalam hakekatnja tak dapat dipisah-pisahkan satu
sama lain, dan achirnja oleh karena massaalah ini adalah soal jg
langsung mengenai rakjat Indonesia pada umumnja, maka itu perlu men-
dapat perhatian segenap warga-negara Indonesia jg sedalam2nja.
Hangatnja soa!2 tsb Iebih2 jaentjolok mata,setelah pemerintah Indone-
sia mengambil keputusan oxÉkkxx untuk menglirimkan delegasi ke Keder-
land, untuk merundingkan soa!2 tsb dengan pemerintah Nederland,
Delegasi ini sekarang beradai.ditengah-tengah kita.

Dilihat dari sudut ini, mafca PERHIMPUNAN INDONESIA, jang selalu oer-
juang untuk Keinerdekaan. Rak|at seluas-luasnja, kini tak akan ket/ing
galan mengemukakan pendapatnja, dan berhubung dengan itu pula akan
menjelenggarkan *

RAPAT UMUM di gedung Üafe-Restaurant Den Hout, Bezuidenhoutse-
weg 13 di kot a Den Haag, pada hari Minggu tanggal 23 Desernber
1$51* Rapat tersebut mulai pukul 14.00 siang tepat, dan akan
berbitjara Sdr. Sunito. Ketua P.I.
Gedung tersebut dapat ditjapai dengan trem nr. dari Hollands
Spoor atau Staatsspoor,

Undangan untuk mengundjungi rapat ini, disampaikan pula pada ang-
gauta2 delegasi Indonesia, jang kini berada di ktia Den Haag.

Marilah kita anmra: berjujun-dujun mengundjungi rapat tersebut. Bers?
sama kita tentu dapat mengatasi segala kesukaran, jang dengan sengad-
ja dibikin-bikin dan hendaknja dipertahanken oleh fihak musuh kita.

Sekian, dan sampai,bertemu di Den Haag.
Pengurus Besar

PERHIMPUNAN INDONJiSIA.

P.S. Dari Amsterdam dan Rotterdam
akan diusahakan bus. Hendakn-ja sau-
dara berhubungan dengan kawan jang
mengurus hal ini.



PÊRHIMPUNAN INDOFtSSlA
G-BRABD TÏÏHBORGSTRAAT 49 hs
AMSTÏÏHDAM. Tel. 99723.

Amsterdam, 18 December 1951,

Uitnodiging

Waarde Verwanten,

C

De kwestie Irian, de Unie Hederland-Indonesië en de K.M.B., of
in het kort de kwestie Indonesië in het algemeen is nu zeer belang-
rijk geworden. Belangrijk, omdat West-Irian als bezit van het Ind.
Volk nu is opgenomen in de plannen van verscheidene vreemde mogend-
heden, die een agressief karakter dragen. De bedoeling van genoemde
landen is niet anders dan onze claim op West-Irian, hetwelk een deel
van ons vaderland vormt, te doen verdwijnen. Uiteindelijk hebben ge-
noemde mogendheden een kwade bedoeling, namelijk genoemd eiland Irian
tot hun oorlogsterrein te maken.

Komt de richting van die bende agressoren overeen met hetgeen ons
volk wil?
Houdt het Ind.Volk meer van oorlog voeren met andere Aziatische vol-
keren, die nu stuk voor stuk hun vaderland hebben bevrijd of daarmee
bezig zijn?
Houdt het Ind.Volk meer van de kogel .dan te leven zoals het hoort?
Keen, nogmaals neen, zo luidde het antwoord van de meesten, hetzij
Islamiet of Christen, met socialistische of communistische principes.
Omdat een behoorlijk leven, de anti-oorlog en moord-actie, het vraag-
stuk Unie met Holland en West-Irian, in werkelijkheid niet van elkaar
kunnen worden gescheiden en tenslotte dit alles een vraagstuk vormt,
welk regelrecht het Ind.Volk in het algemeen betreft, is het nodig,
dat aile Ind.onderdanen dit (zeer) ernstig ter harte nemen.
Dit vraagstuk kwam meer in het brandpunt, toen de Ind. Hegering het
besluit nam een delegatie naar Nederland te scuren, teneinde genoem-
de problemen met de Ned. Regering te bespreken. Deze delegatie ver-
keert thans in ons midden.

Uit dit oogpunt bezien, heeft de Perhimpunan Indonesia, die steeds
streeft (strijdt) naar een zo uitgebreid moeilijke vrijheid van het
volk, niet willen achterblijven met de voordelen naar voren te bren-
gen en heeft in verband daarmee weer gezorgd voor

EEN ALGEMENE VERGADT5HING IN G AFé-RESTAURANT MDEET HOUÏ", BE2UI-
DENHOUTSEWEG 13 in DEN HAAG, OP 20NDAG DE 2?e DECElffiftit 1951.
GENOöMDE VERGADERING BEGINT OM 2 u. N.M. PKECIES EN Eü ZAL GE±
SPROKEN WORDEN DOOS BROEDER SUNITO, VOOR2ITTEH P.I.
GENOEMD GEBOUW KAN WORDEN BEREIKT MET TRAM No. VAN HOLL.SPOOR
OP STAATSSPOOR.

Uitnodigingen om deze vergadering bij te wonen, werden gericht aan
de leden van de Ind.Delegatie, die nu in Den Haag vertoeven.
Kom laat ons in grote getale opkomen op genoemde vergadering.
Gezamenlijk kunnen wij zeker allerlei moeilijkheden opheffen, die
met opzet door onze (vijanden) tegenpartij zijn veroorzaakt (met-de
bedoeling ze te doen voortbestaan).

2o zij het en tot ziens in Den Haag.

Hoofdbestuur,
Perhimpunan Indonesia.

P.S. In .Amsterdam en Rotterdam zal moeite gedaan worden voor een bus,
U gelieve zich hiertoe te wenden tot de kennissen, die dit regelen.
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Typ* D.1

Aamgeboden een verslag van een P.I,-Vergadering gehou-
den op 25 December 1951 in Den Haag*

i*. Door de P,I, is in den Haag onder voorzitterschap van
«JM.Sairin (Javaan) een vergadering gehouden op den 25 sten Decem-
' ber 3.1, om 2 uur in Gafé-Restaurant "De Hout"f Bezuidenhout 15*

Uit Amsterdam vertrokken van Huize Sunito per bus de P,I,* uit Amsterdam vertrokken van Huize Sunro<
;|Sunito7i Sudirddoji Suparman^j IsmaüKgilfri Go
jit een Qhiaeea. die bi.l Sunito woontytAcEml

ij de "Kap albewe ging", wonenc

leden _______
Sie T.1i. een Chinees, die bij Sunito woon^rAchmad, een Tjelang-j
rijke figuur bij de "Kap albewe ging", wonende van Lesenstraat 95
te Amsterdam7|Pak Oemar, wonende Ie van der Heistraat 4-l̂ f Arman

AnanjjVllSukantQ van Madioen^jSembilan, een Oost-BerlT.gngan-
niet^ P.I, leden, studenten uit Amsterdam*i ., , *

Daar de bus bij vertrek half leeg was, werd besloten eni-
ge "orang Kapal11 van de Javakade en Slamat Gainan op te halen*1

De vergadering werd geopend door Sudirdjo, aanwezig wa-
ren veel buitenmensen, niet leden*

De gedelegeerden van de Iriaa-de Ie gat ie t Tanbunaa met
echtgenote, Prof.Ir„Abidin op doorreis van Parijs, Mr* ^A.chmad
van het commissariaat.

De zaal bevatte bi^ elkaar circa 100 man,
Het betoog van Sunito was als volgtt

Waarom moet Irian aan Indonesia komen?
Er zijn mensen die Sukarno's gezegde dat 75 miljoen In-

donesiërs moeten wensen wat hij wenst: "Irian behoort bij Indone-
zo maar voetstoots aannemen, zónder verder er iets voor te

doen. Zich zelf vragen zij zich niet af, waarom dit wel moet,
maar ik vraag U: "Doen wij dat dan? En weten wij waarom?11

Laten wij eerst de maatschappelijke situatie van Indo-
nesia en het volk in ogenschouw nemen*

Wij zien dan een land dat kort geleden 2,g, onafhanke-
lijk is geworden en dat nu in een hopeloos verworden chaos ver-
keert, behalve de geïnteresseerde kapitalen, voornamelijk beli-
chaamd in diverse handelsfirma*s., zoals K.P.M*, B.P.M., Uniele-
ver, Geo Wehry, enz., makan echter meer winst dan voor de oor-
log.

En als er eens een cultuur of suikerfabriek gesloten
wordt, is dat omdat het kapitaal een meer renderender belegging
heeft gevonden, alweer belichaamd in veiliger plaatsen en grote
handelssteden, of het heeft Chinese of Indonesische strooman-
nen gevonden, welke mede-werking hebben van Indo-Europeanen, A-
rabieren en Chinezen,

Voor het overige zien wij allerwege roof-misère, ziekte,
hongersnood. En deze hongersnood is zeer nijpend.

In de tegenwoordige miljoenenstad Djakarta heeft een
man minimaal f* 7f4-0 nodig om karig per dag te kunnen leven.

Het loon van zo'n persoon varieert echter tussen de 5
en 6 rupiah en men kan dan wel nagaan, dat deze toestand in
Indonesia niet meer lang zo kan blijven.

Ik bedoel hiermee, dat de regering en de leidende per-
sonen niet bij machte blijken te zijn de condities van het volk
te verbeteren.

U zult zeggen: "Dat komt door de onrust," maar U weet,
mensen, dat deze onrust systematisch in het leven wordt gehou-
den.



Weet ü b.v*, dat men nu nog guerilla's vindt op Java, onder be-
vel van K»rul.L,-officieren, o.a. de kapiteins Bos en Schmidt,

Deels zijn zij eoncurenten van de D.I*, deels zijn zij
collega*s. Het typische is dat wij weten -hiervan hebben wî  be-
wijzen - dat vele dezer groepen van Regeringswege worden gesteund,
ook door sommige Nederlandse groepen in Nederland»

Nu vraagt U natuurlijk:"Wat doet ónze A«P,R.I.?M
Niets toehoorders, of in ieder geval niet veel en waarom.
Wij moeten hiervan de beantwoording zien in de geschiedenis, de
geschiedenis van China b.v, .Waarom heeft Chang Kai Gheck nooit
de kracht kunnen ontwikkelen uit het Chineze volk, zoals Mao Tze
Tung dat heeft gekund*

U begrijpt het nu wel, de eerste was niet de -volksman,
de man die voelde voor de kleine boer, de arbeider*

Chang Kai Gheck heeft het werk van Sun Jat Sen niet ver-
mogen voort te zetten. Hij faalde door zijn eigen kortzichtige
corruptie*

Dit is maar een voorbeeld uit vele voorbeelden uit de
geschiedenis»

Onze huidige Indonesische legering is niet capabel en
haar leger ook niet.'

Dit leger heeft soldaten, die van 2 tot 5 maanden, wor-
den opgeleid en daarna vaak geen soldij krijgen»Als er weer eens
uitbetaald wordt, wordt nooit vol uitbetaald, maar b.v» bij 5 mnd,
achterstand wordt slechts voor 2 mnd» uitgekeerd, zodat het gemak-
kelijk kan gebeuren, dat hele maanden soldij worden verdonkere-
maand*

En nu vraag ik U, wat zou U doen als U zo'n soldaat
was, slecht verzorgd en gevoed, slecht gekleed met geen cent op
zak. U ging eerst bij Uw familie teren op Indonesische wijze,
het z.g* "ngenger*1, totdat dat ©nmogelijk werd» omdat de familie
niet meer genoeg had en dan ging U naar Uw vrienden» Maar die
werden daar ook niet beter van, totdat U gedwongen werd U aan te
sluiten bij de kleine misdadige personen, later voor de veilig-
heid bij grotere benden*U is dan bendelid geworden, terwijl U
officieel A.P.R»I.-soldaat bent,Nu weet U dan, waarom de A.P.R.I,-
als leger een onding is geworden.

Voor degene, die allang niet meer in Indonesia zijn ge-
weest en onder U zijn er velen, zijn dat vreemde berichten, maar
ik verzeker U, dat wij het ergste nog niet weten.

Komen wij nu weer tot Irian,Kan Nederland Irian wel op-
voeren tot een maatschappelijk land, zodat het wezenlijk welva-
rend zou kunnen worden genoemd»

Ik zeg U, dat kan Nederland niet en waarom niet?
Als U iets wilt weten omtrent Holland en haar wezenlijke finan-
ciële gesteldheid, dan moet H geen Nederlandse bladen lezen en
ook zeker geen Indonesische*

U mett Amerikaanse couranten doorkijken, daaruit kunt U
een juister idee vormen, wat van het vroegere zo rijke Holland
is geworden, het is n.l. straatarm»

Hoe kan dan een arm land een ander land ontwikkelen en
opbouwen, wanneer dit laatste land nog aan natuurkrachten moet
worden ontrukt, '

Deze krachten zijn den mens vijandig, ik noem U zi«fctê ,
moerassen en wildernis,

JÊlles moet van niets tot iets worden. Daar heeft een land
miljarden :?oor nodig. Nederland heeft die niet, zelfs geen mil-
joenen.

Nu gaat Drees naar Amerika.u weet misschien niet. dat
Drees naar Amerika .moet, hij gaat daar niet voor zijn plezier naar
toe, dat gelooft U toch wel.



Als men op bezoek komt, hoort het dat men "vlek-vlek"
l mee br$n;gt voor os gastheer.lat zal nu deze "vlek-vlek" kunnen
l zijn. Dé hele mensheid wil vrede en met rust gelaten worden» De
ƒ regeringen van Amerika en haar satellieten willen geen vrede.
ƒ Hoe durf ik dat zo te zeggen. Afgezien van het feit, dat
ƒ U natuurlijk wel weet, dat men in het Atlantisch blok systema-
ƒ tisch doorgaat, met zich te bewapenen, weet U misschien nog niet,
l dat men in Indonesia op dit moment grote sommen gelds aan oor-
i logshavens spandeert.'

Wij weten, dat Indonesia geen vloot heeft, nauwelijks een
paar vrachtboten. Waarvoo r nu in *s hemelsnaam oorlogshavjans.Ge-
wone havens waren goed genoeg*

De haven Tjilatjap, waarvoor moet die nu zo grondig wor-
den gemoderniseerd en tot gevechtshaven worden klaargemaakt?

Wij weten toch allen wel, waar ïjilatjap ligt en wat Tji-
latjsg? is, maar in de vorige oorlog tegen Japan bleek Tjilatjap
een belangrijke haven te zijn voor Nederland - Australië en de
Engelse marine,'

Irian echter is nog veel belangrijker voor de kapitalis-
tische wereld*

West-Irian grenst aan het Australische deel van het ei-
land. Begrijpt U waarom West-Irian nu bij Holland moet blijven,
difc gezien door een Amerikaanse bril?

Ook zelfs wanneer Holland heel goed weet, dat het niets
kan doen, wat betreft de opbouw.

Want wat heeft Nederland nu in de twee laatste jaren voor
Irian gedaan*

Weet U» dat ergens aan de Iriaanse kust een vijftal Buro-
peanan wonen en daarvoor speciaal K*P*M» schepen die nederzetting
opzoeken*1

Zij nemen geen medicijnen voor de papoea's mee. maar al-
lerlei dat niets te maken heeft met de opbouw van het achterlij-
ke land»

Zij brengen tassen, jenever, snuisterijen en wapens.
Dat men in B»B*kringön daarginds op hete kolen zit en

angstvallig waakt voor enige sympathie voor Indonesia, daar kaa
ik U grappige dingen van vertellen, o,a. : een koelie heeft een
schaamgordel, die wit is geweest en die afgezet is met een rood
biesjö,I)e koelie wordt direct gearresteerd, omdat daib mogelijk
een uiting kan zijn van zijn pro "Meraa-poetih", Een Indisch
meisje heeft een jurk, die toevallig rood is, met hier en daar
witte figuurtjes, of een snoer witte kralen. £ij moet ondervraagd
worden, een uur lang, of zij wel echt een Indische en geen Indo-
nesische is, of dat zij vaak schrijft aan Indonesia en sympathi-
seert met Indonesiërs,

Wat nl*it grappig iŝ  is dat de Quantas uit Australië regel-
matig landingen verricht op Irian, terwijl er hoegenaamd niets te
landen of mee te nemen is.

Grappig is weer wel, dat papoea-koélies tegen een blikje
kreeft moeten werken aan een bruggetje voor het landen van Euro-
peanen, die per prauw aan land willen en dat het hout daarvoor
niet uit het oerbos komt, maar van het gebrekkige schooltje, dat
toch niet meer bezocht wordt en in de buurt staat. Zo gerierelijk
nietwaar?

Het is ook een feit, dat de Nederlandse ambtenaren en dus
zeker ook de inheemsen, als die er zijn, zeer slecht betaald wor-
den.

Nederland heeft geen geld en kan het eenvoudig niet missen,
maar Amerika wil het en dus moet Drees naar Amerika en zijn "vle£-
vlek*1 voor Truman zal zijn, dat hij Truman plechtig beloven zal,
dat Irian Nederlands zal blijven.



Als Sukarno nu zegt, dat 75 miljoen Indonesiërs moeten
wensen dat Irian Indonesisch moet worden, is het absoluut no-
dig dat die 75 miljoen mensen weten, waarom Irian eigenlijk
beter bij Indonesia behoort te komen.
Sommigen weten dat wel* maar het grote; volk weet niets, afgezien
van de slechte Indonesische voorlichting, die Amerikaans doet
en spreekt, is ons volk haast apatisch geworden voor alles wat
geen voedsel of textiel is»

Het interessant hun niet meer, als men een lege maag heeft
en geen vooruitzichten voor een beter bestaan.

Kan dan zo*n Sukarno enig beroep doen op een apatisch ge-
worden volk? Neen dat kan hij niet.Hij niet en zijn regering
niet, evenmin als hij iets zou kunnen verwachten van zijn A,J?.B«I.
leger»

De P.I* is er van overtuigd, dat hoe ook de besprekingen
tussen Nederland en de Supomo delegatie zich zullen ontwikkelen,
zij fcot niets zullen leidea*

Het is onmogelijk, om wanneer het Indonesische volk niet
gewezen wordt op het gevaar, dat Indonesia dreigt te worden me-
degesleurd in een 3e wereldoorlog, de volksmassa bij ons thuis
in beweging te krijgen, wanneer Irian inderdaad aan riollaad
blijft.

Ik zou wel eens willen wét&n, hoe Sukarno zou kannen ver-
hinderen, dat Irian bij Nederland blijft»

Hi3 kan zijn soldaten toch niet met prauwen naar Iriaa
sturen, om daar de lederlanders weg te jagen*

En toch ben ik het met ü eens, dat Irian bij Indonesia
moet komen, want het is niet alleen ons nationaal belang, dat
daarmee is gediend, maar vooral de internationale vrede.

Wij kunnen ook niet Irian makea, zoals b,v. Indonesia er
uit ziet en dit is ook niet best, aaar wij kunnen wel veel ver-
hinderen, dat er in Irian toeberiïMLselea worden getroffen voor
het prepareren van een nieuwe oorlog. De springplank, die Iriaa
voor de Amerikaans, georiënteerde staten zal worden, is direct
een stengun op de borst van Indonesia*

. Maar deze kant van de kwestie wordt door de voorlichting
bij ons thuis niet belicht, omdat het volk zou kunnen ziea,
waarom Irian bij Indonesia moet komen*

Dat komt ook niet in hun kraam te pas en de regering van
Sukarno vindt het zo wel goed*

Eerst wanneer men beseft, wat er voor gevaren aan een Ne™
derlands blijven in Irian verbonden zijn, kan men ten volle zijn
fiat^a«rt?Den onder de leus "Irian hoort bij "Indonesia"»

A

Deze rede duurde 4 uur, waarop Sudirdjo de vergadering
pauze gaf.

Daarna werd het publiek gelegenheid gegeven vragen te
stellen.

De enkele vragen, die werden gesteld, waren van Slamat
trainan, Prof. Abidin en Arman Sjah.
|Y^ Terwijl de eerste en derde volkomen oninteressant waren,
pas die Y^jiu£j2iJ<ta4tóéW, wel enigszins de moeite waard. Hij vroeg
n.l. of hét nièT mogengk was - en of de P.I# dat ook zo zag -
de Indonesische massa te bereikenAafejiiterst links georiënteer-
de vakbonden* ^Jfegjk! j|&tg)<j^

Deze heer, die de leider worcLu genoemd van de z.g* "Gele
vakbond van Sumatra" bekend om zijn pro Nederlandse gevoelens,
werd beantwoord door Sudirdjo, die zei, dat er geen sprake was
van een compromis. Men kan,zo zeide hij, alleen twee dingen ziea
in Indonesiai
l» Het volk dat er slecht aan toe is en
2. De regéringskliek, met trawanten in het buitea- ea binnen-

land, die het goed hebben en die dat grote miljoenen volk
verraden*



5*

verraders is niet
tau g-n .«wr-1. worden

',.*»«, ^ , ' ' s r f l S « » « ï

' «" en bi3 88en ta"°-*ri-flTOren
Wl8t' ze^r is h.*.** -le î, ̂ jg. ^^fo

^

KB, 3 Januari 19521
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RAPPORT VAN KB

Voor

No. 3621

Betr. : GEHEIME BI COM3T INDONESISCHE COMMUNISTEN STÜDI

O

Uit betrouwbare bron werd het volgende vernomen:

Op Dinsdagavond 4 December 1951 had om 8 uur ten
v huize van GO GIEN TJWAN. wonende Oude IJaelstraat 18 hs, Amster-
dam, een ge£eTme bijeenkomst van P.I.- en Panitera- leden plaats,
waarbij de hieFna volgende punten werden aangenomen, welke de
Indonesische afgevaardigden naar voren zullen brengen op de
besloten Nationale Vredesconf erentie , georganiseerd door de
Nederlandse Vredesraad, te houden op Zaterdagavond 8-12-1951
7u.30 in de Apollo-hal te Amsterdam en op Zondag 9-18-1951 van

1 9-17 uur in de Diamant beurs, Weesperplein te Amsterdam.
Op deze bijeenkomst waren olm* aanwezig GO GIEN

TJWAN, Slamet SUKOTJOjlddy TAOHSIN, Chalroen CAROPEBOKA, TAN
SIN HOK, ISÜDIRBJO en Sugeng NOTOHABIKUSÜMO.

'Na hevige discussies werden de navolgende punten
aangenomen:

punt 1. Indonesië zal het kapitalisme bestrijden, zoals de
Nederlanders indertijd het fascisme en Indonesië Japan
bestreden hebben.

punt 2. Indonesië zal zich tegen de vestiging van de militaire
bases aan de kapitalistische landen in het Verre Oosten
bik j ven verzetten. Het verblijf van de Nederlandse

: .'.-.. Militaire Missie in Indonesië' en het feit, dat West-
Irian nog in het bezit is van Nederland, vormen een
bedreiging van de Wereldvrede en ia in feite Indonesië
nog in koloniale handen.

punt 5. Indonesië zal steun verlenen aan die landen, welke
nog in koloniale handen zijn, want zo lang deze landen
nog niet vrij zijn, vormt dit een gevaar voor de vrede.

punt 4. Indonesië zal de vrije handel bevorderen met de Oost-
Europese landen (zoals met tin, rubber sn olie) en de
beperkingen, welke Indonesië door Amerika worden opge-
legd, verbreken, (dit voorstel ging uit van GO GIEN
TJWAN).

punt 5. Indonesië zal de culturele samenwerking met de landen
achter het IJzeren Gordijn bevorderen.

Be Indonesische afgevaardigden op deze Nationale
ede se onf er ent ie zullen o, a. zijn:

GO GUN TJWAN ' v 4. l Ohairun CAROPEBOKA '
Sugeng NOTOHADIKUSÜMO - 5^IGUNAWAN v
Slamet SGKOTJO „ 6X l TAN SIN HOK. v

3PNITO heeft zelf zitting in de Vredesraad. De
'.don. delegatie' krijgt een spreekbeurt van 10-15 minuten.

KB, 13 December 19.51.J Copie verzonden aan HBVD«
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P.I.VERGADERING OP 12-11-1951

27 NOV «51 f

^^
Een medewerker diende het volgende verslag in van de

vergadering ter gelegenheid van de herdenking van de Indonesische
Heldendag d.d. 13-11-1951, in Pelix Meritis te Amsterdam.

l Aanwezig circa 4Q personen, w.o. xSUNITO, TACHSDÏ,
SLAMET SUKOT«fl), ytlRROT , ILMANGGIL, SUKIOf SUPINDA,

fONG HVflS YANG, GO GIEN TJWAN met vrouw, KWE HONG GIOK< SIS KOE
*TJOAfi, SüMITOf SOEGENG met vrouw, DJAJSNG PRATOBQ^ 3 onbekende
Chinezen, 3 Hollandse"jongens"van de Pericles, EDDY ACHMAD, 2

«Ambonnezen (verrn . )» C$ROPEBOKAvmet 3 Hollandse dames, BARITA, MAIL,
'een mandoer van de schepelingen, ANSWAR SJAHfeen delegatielid,
1 die naar Oost Berlijn ïs geweest en SUSANTOm eveneens een delegatie

lid, die thans bij TACHSIN logeert. x '
Nadat het hoofdbestuur, bestaande uit SUNITO,TACHSIN

en SÜDIRDJO met SLAMET SUKOTJO^als hoofd van de Panitera de uitge-
odigde P.I.leden had begroet, 'opende SDNITO de vergadering, die
er ere van 10 November werd gehouden.

De vergadering werd verzocht 1 minuut staande deze
datum en helden te herdenken, waarna SDOiLO te kennen gaf, dat de
revolutie zes jaren geleden eigenlijk bêdoeld was als een begin
van een niet alleen nationale, maar vooral een sociale omwenteling.

Gebleken is echter dat alles voor niets werd gedaan
door SÜKARNO c.s. en dat alles de ellende van het volk van Indone-
sia niet beter zou maken, integendeel, hij gaf te kennen, dat hij
hierop niet verder wilde ingaan,£de 2e secretaris de taak had een
olledig inzicht te geven van de toestanden thuis.

Hij gaf eerst het woord aan SLAMET SUKOTJO, die zeide
^ at het In ....da. b ejlo. e.llng ligt van de I.U.S. zov e;elj^qg,e]JyJkr „stud en-
Pb,eji/tot zighjtetrekken. Üeze Ï.Ü.S. is int ernat ïoriaal* "gVörï ent ëerd

meesTHpr^ucTref*. Hij zei dat overal ter wereld de jeugd
egint in te zien, dat zij het zal zijn, die op de slagvelden

en achter de fronten moet sterven, zodra de oorlog een feit zal
zijn geworden.

Hij sprak vervolgens over de plicht van iedere Indone-
Isische student om nu mee te doen en zich nu reeds te bekwamen
'voor de zware verantwoording, die op hem straks zal rust en:het volk

_te leiden en ten voorbeeld te strekken.
Zijn woord was kort en na hem kwam SÜDIRDJO, die een

uitgebreidëoverzicht-gaf over de byzonder slecnte toestanden, die
in Indonesia heersen.

i
Hij besprak de volgende punten:

. De salarissen. Er zijn nog salarissen op Sumatra's Oostkust en
Java, die niet hoger zijn dan rupiah 1,70, terwijl de rystprijs
tot rupiah 3,50 per Kilogram bedraagt.

l Het vreemde kapitaal t .w. de HVA. KPM en de BPM om enige daarvan
te noemen, hebben in 1950 respectievelijk 22 millioen, 24 mil-

ioen en 2 millioen winst gehad, daartegenover staan de salarissen
die niet meer bedragen dan gemiddel^t rupiah 240,— per maand.
Men behoeft geen fantasie te hebben \om de maandelijkse inkomsten
van de tani en de koelie te weten. .-)

vt>
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3. Het voedselprobleem is meer dan erg. Volgens Drs.TAN ÏSK BÉNG te
Djakarta moet de voedseltoestand in Indonesia het slechtste zijn
ter wereld. Er zijn in Kediri toestanden, die ongelooflijk zijn,
men eet er in de meeste dorpen en zelfs steden "ampas pohon". i
Bfewoonlijk was dit vankensvoeder. De verslaggever van de SUARA '
RAKJAT heeft de bevolking dan ook gevraagd of zij wel "haram" :
waren nu zij varkensvoer moesten eten. ;

4. Het pact met Japan heeft zelfs in de Masjumi, die met 7 tegen i
12 stemmen heeft voor gestemd, laten zien, dat in de grootste '
partij een grote stroming heerst , die in het gbheel niet accoord;
gaat met dit verdrag, maar"tuan SUBAHDJO" kreeg daarvoor 50
millioen dollar te leen en ook iets voor hem zelf, maar het
volk zal daarvan geen cent zien noch proeven,

5. De heren SUKIMAN, WIBISOKO, HATTA, SUKARNO, SUBARDJO, ROEM.en
zelfs DJUMHANA kregen allen een lik uit de pan.

6. Onder vele guerilla-organisaties, die in de buurt van Bandung
en eigenlijk in de gehele Pasoendan en Midden Java ageren, is er
ook een, die de N . I . G . O . wordtvgenoemd. Hierin zijn Nederlanders
Indonesiërs en Japanners opgenomen. Men heeft uit goede bron
vernomen, dat de regering niet zonder welgevallen en met zekere
bedoelingen deze groepen laat opereren. Deze groepen zouden,
volgens spreker, kapitalistische steun hebben.

7. De willekeurige arrestaties van studenten en zonder enige vorm
van proces worden nu nog dagelijks uitgevoerd.
Vroeger heeft men het getal 2000 genoemd, nu echter blijkt dat
het aantal ver boven de 15.000 bedraagt. Er zijn geen gevange-
nissen genoeg, daarom moesten nu zelfs middelbare scholen worden
ontruimd. Door zulk een toevloed van arrestanten is dan ook het
eten en slaapgelegenheid erger dan schandalig.

8. Meer dan 65 7° der studenten moet thans werken, omdat alles te
tïuur is. Ongeveer 5 tot 6 $ van de kinderen gaat naar school,
het analphabetisme is nog steeds 85 %•

9. De hygiënische toestanden, door de slechte behuizing en gebrek
aan medische hulp, zijn schrikbarend. Bij een enquête is gebleken
dat 30 fo van de bevolking BSKgSï lijdt aan hongeroedeem, huid-
en geslachtsziekten, oogziekten en darmziekten.

10. Deblndonesische Bourgeoisie, gerugsteund door buitenlands kapitaal
kan luierend 14 overvloed leven, terwijl 90 fo van de bevolking
niet meer fatsoenlijk kan leven.

11. Dr. SCHACHT, de 100 fo gascist, beweert dat men harder moet werken
SUKARNO en HAïTA hebben dat natuurlijk beaamd, maar meri vergeet
dat het volk eigenlijk vanaf de Jappentijd niet meer behoorlijk
is gevoed en mediei hebben aangetoond dat het volk zo slecht
gevoed is, dat het niet harder kan werken. In Cheribon zijn
gevallen voorgekomen dat mensen niet eens meer hun handen en
voeten normaal konden bewegen, laat staan werken.

12. Door deze feiten heeft SUKARNO getoond een fascist te z i jn in
optimaforma en zijn kliek eveneens. Het excuus een jong land
te zijn en daarom chaotisch, gaat niet meer op en het is te
simplistisch om steeds als dooddoener te gebruiken.
Deze heren fascisten kennen de geschiedenis slecht, want waar
de toestanden slechter worden, sociaal bezien, wordt de poltie-
ke toestand en gesteldheid van het volk beter. Het is wel zwaar
maar het is een feit, dat, hoe erger het volkinlijdt des te
helderder leert het inzien.
En het tijdstip is niet ver af dat men met vereende krachten en
met morele hulp van Rusland deze regering van bloedzuigers zal
omverwerpen.
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Het volk kan niet blijven lijden en zal dat ook niet willen.
Veel Indonesiërs zien in Rusland en CMna een gevaar. Van
Rusland is echter nog nooit enig nadeel door het Indonesische
volk ondervonden. Wat HATTA zeide in zijn redevoering t/o.v.
de wil tot werken van het Russische volk tijdens de revolutie
jaren in Rusland, kan niet ernstig worden beschouwd, immers
het Russische volk onder Lenin en Stalin had iets om voor te
werken in die tijden, maar het Indonesische volk van thans zou
zich slechts dood moeten werken voor een kleine kliek Indone-
siërs en het buitenland, waarvoor het stichtelijk bedankt.
De 5e dezer heeft SUKARNO te Soerabaja gezegd, dat hij drasti-
schomaatregelen zou laten nemen tegen alle Chinezen, die sub-
versieve ideeën koesterden en deze in practijk brachten.
Wij ,unnen hier alleen maar verontwaardigd door zijn, zeide
SUDIRDJO.
Hij wekte de P.I.era op om stelling te nemen tegen zulke infame
lieders, die het volk alleen maar laten lijden. Op d'öze dag
moeten wij goed voor ogen houden, dat wij een zeer moeilijke
en zware tijd tegemoet gaan. Maar wij zullen overwinnen.

i Na zijn rede, die een uur duurde, vroeg GO GIEN TJWA3
f het woord. Hij vroeg/het Hoofdbestuur het goed zou vinden een
protest t el eg r anu aan SUEARNO te zenden t.a.v. zijn uitlating
tegen de Chinezen. Hij zeide dat/de minoriteiten kwestie
hierbij in het geding werd gebracht.

SUNITO liet TACHSIN het telegram opstellen en na de
pauze las TACHSIN het telegram voor:

"HET HOOFDBESTUUR VAN DE P.I: TEKENT HIERBIJ PRO-
TEST AAN OP DE UITLATING VAR PRESIDENT SUKARNO TM NADELE
VAN DE MINORITEIT TIONG HOA OP 5 NOVEMBER 9151 TE SOERABAJA
GEUIT."

Men was eerst van plan een lijst te laten rondgaan
om alle namen der vergader Aan in het telegram op te nemen,
doch dat werd door SUINITO en TASHSINr.niet goed gevonden.

Redenen werden niet gegeven doch naderhand werd
verteld, dat men enkele personen niet in het cipenbaar licht
wilde stellen t.o.z. van de Indonesische regering.

Tot slot aprak SÜNITQ„over Piet VAN STAVEREN, die
ondanks dat hij Hollander.was toch als volwaardige kameraad
der Indonesiërs gold. Hij gaf een korte levensbeschrijving
van'deze persoon ne vertelde dat hij tijdens de actie in Indo-

a naar de Republiek was overgelopen. In 1949 in Solo werd
gearresteerd en in Holland teruggekeerd, veroordeeld tot

7 jaar gevangenisstraf te Leeuwarden.
/ f Op ds 10e va-i deze maand zond hij een manifest aan
"l de P.I. om de Indonesische Progressieve jeugd te feliciteren
I en aan te wakkeren tot blijvend verzet tegen de huidige regering
l Daar Piet VAN STAVEREN alias Pitojo tijd in overvloed heeft
I en daarbij een goede pen, heeftvhij veraocht om een schrijfma-
I chine. Uiteraard bezit de familie van VAN STAVEREN geen geld
I om een schrijfmachine te kopen , derhalve heeft zijn advocaat
1^—Mr. Trees SUNITO-HEYLIGSRS de P.I. verzocht om gelden in te

-"j zamelen voor de aankoop van een machine.( De collecte bracht
l circa ƒ 30,- op).

Na de vergadering kwam de Russische film genaamd
"De Revolutie van 1917".

Deze interessant film gag weer hoe Lenin leefde en
werkte in de tijden van de revolutie en daarna en tenslotte
Stalin als zijn opvolger.

. .wi l
P" - "~
i ond

KB, 26 November 1951
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UITGEBOEKJ

Uo.» C, 123282
Bij 3. » s @ene
CAV/*r TA. 5.
Be tr. i Indonesische coausunisten

in Nederland beraden alen
over bevordering van het
coanauniaae in Indonesië"

Ik moge t»t navolgende onder Uw aandacht brengen»
Op 4ên van de eerste dagen van November J*l. heeft ten

huis* ram de bekende Indo-Chinese communist GO glen tftfyn te
uwent een besloten bijeenkomst plaats gehad waar gesproken ia
ov«r de taetlek, welke gevolgd moest werden oei het communisme
In Indonesië te bevorderen. Aanwesig waren de bekende communis*
ten B.SÜNItO, E.TAH3IB, SOGENG, ujajeng PSAÏOIïO, Slamat SÏÏIOtJO,
CAROPEBOKA en genoemde 00 öi en T j wan,

Hen was het er over eens, dat te huidige regering la Indo- J
neaii moest verdwijnen om plaats te maken voor een ander - uiter-
aard coaimunistiseh - regiem. - :

Over de te volgen te,ctiek o» 411 doel te bereiken werd door
de aanweaigen uitvoerig van gedachten gewisseld. Be legale weg
werd de veiligste geacht, maar deee duurde te Isjig. Als aeest
aanbevelenswaardige methode werd aanvaard 4» massa van het Inde-
neaische volk te bewerken «n te- doordringen van de nadelen die
het huidige regiem voor haar heeft. Het volk moet bewust worden
gemaakt van de ellendejrmarin het leeft In vergelijking met de
weelde, die de "groten" In Jakarta «n In andere grote plaatsen
van Indoaesil «ich hebben aangemeten. Stakingen en daden van sabo-
tage veesten goed in elkaar worden geset, opdat de economische
toestand dermate elecht KOU worden, dat de huidige regering uit-
eindelijk gedwongen sou si j n te verdwijnen.

In aansluiting «p het vorenstaande Bij nog medegedeeld, dat
de bekende Bddy fAHSIH kortgeleden heeft uitgelaten, dat •wij"
(hiermede bedoelde hij natuurlijk de communisten) nooit van fI
«ijn geweest om een staatsgreep te plegen; het volk sal ««liter
door de thans steeds slechter wordende sociale toestanden biaasn
«eer korte tijd van*«lf «el la opstand komen. Set ligt nog slechts
aan "ons" het volk wegwijs te maken. Alle Indonesiërs, die naar
Indonesil terug koren - en dat «uilen er volgens hem binnenkort
velen «ijn - moeten aoveel mogelijk "door on»* worden geïnstru-
eerd o en tact op te nemen en te werken met de onderste lagen van
de Indonesische maas*.

Toor uw eventuele opmerkingen houd ik mij gaarne aanbevo-
len.

HST HOOFD TAH BE
Namens deze,

Aan do Beer
Hoofdcommissaris van Politie.
te
A M g f B « B a M.

Rappel: 20-1-1952,



RAPPORT VAN KB

Voor

No. 3452

Betr.: VERGADERING TEN HUIZE VAH GO
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c.
In aansluiting op het gestelde in de laatste

alinea van punt 1. van rapport No, 3409 dd. S-ll-'ol, inzake
Propaganda voor^ .volksrepubliekdoor Indonesiërs in Nederland,
wordmTérBIT'aanaë'boden het' vervolgverslag van'3ë~vegl'aaering,

Ï gehouden op IvNovember 1951 ten huize van GO GIBN TJV/AN-._
H ~ •»+(**r»*J g fa» C** <lt**b)> - '

Zoals de"""Russisohe propaganda gewerkt heeft, zo
moest men in Indonesië ook te werk gaan, echter heeft men de tijd
en omstandigheden niet mee. Het is een feit, dat de massa nog
.lang niet geschoold genoeg is en het a.b.o. nog niet kent. Maar
dat zou geen "bezwaar zijn en men zou hen toch wel-goed het ver-
schil kunnen laten zien tussen de ellende, waarin zij verkeren
en de weelde, die de GROTM zioh hebben aangemeten in Djakarta
en andere grote plaatsen in Indonesië.

Om het eerste euvel, het analphabetisme, zo snel
mogelijk op te heffen, moet men weer overgaan zoals in de BER-
SIAP-tijd om het buta-hurufplan in optima-forma cbor te voeren.
Het onderwijs dus zoveel mogelijk gratis.

Ook is het nodig om bedelaars en zieken door
eigen comité'g, zoals de Trotzkisten van Tan Malakka hadden,
te doen verzorgen.

Men dient zorg te dragen, dat alles door de PKI
wordt opgevangen en de massa in de PKI haar heil ziet.

Men heeft gemerkt, dat er een teveel is aan na-
tionalisme en dit moet van de baan, althans moet het binnen het
raam van het communisme worden gebracht. Het mag wel een wapen
zijn voor het volk, .maar geen doel, want het doel ia communisme
en geen nationalisme.

Stakingen .en_daden..van ^sabotage moeten goed in
'.elkaar worde n geizeTZjö^3gir d, e _ e^^mf go heT" t öe s taft'C"'̂ !̂!̂ ^ s Ie oh t
wor d 17~ïïaTTlïe" nul d i ge" r eger i ng' w.o rd t eedwongen.^te verdwijnen. '"

KB, 16 November 1951.
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In aansluiting pp mijn rapport van 8-11-1951
No. 3409 kan worden medegedeeld, dat op^ een vergadering van de
Aziatische werkgroep van Pericles op 7 Augustus 19S"TT;en "huize
' «rr-clo voüA'aiUex 1 vau de P.TTT'SüIfTTO'T genoemde SUNIIO de

HtutiënteH' heeft opgedjra^e^^hun__studie zo spoedig
"Indonesië""t e

men in ïadonesi'é hen hard nodig heeft
aangezien

VVi >

De hieronder volgende bestuursleden van de P.I.
zijn van plan om binnenkort naar Indonesië terug te keren.

Eddy TACHSIN met gezin;
ISMANGGIL met gezin;
SURATMAN met gezin.

Volgens Eddy TAQJHSIN zal van P.I. zijde worden
getracht de Indon es i s'che pi JL qt "en die hier te lande worden
opgeleid in déeP.l. t e halen.

e hamen v ai deze piloten zijn;

l}^f.F.A.TÜMBELAKA uit de Minahassa, zoon van
domiïfee TUMBELAKA, is een felle republikein en zat enkele
j ar afn geleden in allerlei pemuda-partijt jes. Hij is anti-
Nederlands. De vader heeft zijn zoon om zijn politieke begin-
selen de deur uitgezet.

Dick'SADIKIN SAPI-Ie uit Bandung,
A.SUROKO PRAWIRO ATMODJO uit Jogja, -
GHAZALI SINDHI van Madura,
MULJONO van Ambarawa, • ' -
GARNITA DINDADIPURA uit Bandung,
DÏON JUDA ATMADJA van Tasikinalaja, -
SOENARJA PBRMADIPOERA. van Singaparna. -

KB, 12 November 1951n
Copie verzonden aan HBVD
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No. 3409

Betr. : PROPAGANDA VOOR VOLKSREPUBLIEK DOOR INDONESIËRS
IN NEDERLAND

Aangeboden enkele rapporten, waaruit zou kunnen
blijken van de propaganda voor een communistische volksrepubliek,
die gevoerd wordt door Indonesiërs en Chinezen hier te lande
en door Indonesiërs, die een zekere tijd hier hebben doorgebracht
eli thans weer naar hun land zijn vertrokken,.

( De aandacht wordt gevestigd op het feit, dat er
aanwijzingen zijn, dat meerdere communistisch georiënteerde
Indonesiërs hier te lande wederom plannen maken om naar hun land
terug te ke;cen.

^^ "Op een vergadering, gehouden op 2 November j.
ten huize van GO GIBN TJWAtLwerden drie punten behandeld;

a. 1.0 November viering van de Hari Pahlawan
b. de te volgen politiek in Indonesië
o. rondvraag en sluiting.
De "Hari Pflb-lgwaJli" zal in intieme kring gevierd

X

worden, voorgesteld werd in het Minervapaïiljoen, Bellevue
of Kras, maar er is nog geen uitsluitsel. Uitgenodigd zullen
worden de C.P.N., Pericles, de Chung San Hui, de Panitera enz.

Deze 10 November moet worden uitgebuit om de Indo-
nesiërs te doen beseffen, dat het bloed vergoten op die datum
in het jaar 1945 te Soerabaja eigenlijk voor niets is geweest
en dat men althans nu zijn uiterste best moet doen om die
ereschuld in te lossen.

De helden van 10 November waren wel degelijk de
voorlopers van de Indonesische Volkslegers.

Na de capitulatie was het niet hun schuld, dat
alles door de Indonesische en Buitenlandse kapitalisten in
de wacht werd gesleept.

Op 10 November zullen telegrammen worden verzonden
aan de Ministers van Veiligheid en Justitie in DJakarta om
de duizenden politieke gevangenen vrij te laten, daar deze
politieke gevangenen de "pahlawan" helden het meest nabij
staan in geest en karakter.

Uiteraard zal dit feest ook in Indonesië door d e
Volksrepublikeinen niet uitbundig worden gevierd, daar is
hoegenaamd geen reden voor. Het moet zo zijn, dat iedere
rechtgeaarde Indonesiër in meditatie deze dag doorbrengt,
waarbij de gedachte dat deze regering niet deugt, moet worden
voorop gesteld.

" Daarbij komen de problemen, waarin men zit en dieV'
moeten worden opgelost, voornamelijk om de huidige regering ̂
op te ruimen. Langs legale weg is dat natuurlijk het veiligste,
maar dat duurt te lang. . —~—~-

Na vele discussies vond men dat het het beste was, i'
feiten die duidelijk in het nadeel zijn van het volk, geduldig
en bedachtzaam aan het domme volk uit te leggen.
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Aanwezig waren o.m. 3UNTTO, TAGH3IN, ISMANGIL,.
SOEGMG, PRATOMO, GO GIÏÏN TJWJttï, SUHATMAN, SUKOTJO en
CAROPEBOKA.

Een der vragen was o.a.: Zal er voldoende P.I.-
materiaal in Nederland blijven als straks vele mensen uit het
Bestuur naar Indonesië terug gaan?

Men zal doorgaan met de ouderen op te dragen de
jongere Indonesiërs voor te bereiden en in het bestuur te
halen en periodieke functies toe te kennen, waarmede zij
kunnen worden getest op capaciteiten en karakter."

Over de rest van deze vergadering zal binnenkort
een nader rapport volgen.

(t) Bddy TAOHSIN liet zich enige dagen geleden als
volgtf uit:

"Wij zijn nooit van zin geweest een staatsgreep te plege
het volk zal echter door de thans steeds slechter worden e
sociale toestanden binnen zeer korte tijd van zelf wel i:
opstand komen.

Nu ligt het nog slechts aan ons, dat volk wegwijs
te maken. Hiervoor is tactiek en dialectiek nodig en dat
moet snel en goed gebeuren.

Alle..„Indonesiëra, die naar huis gaan en dat zulle:
er binnenkort velen zi.1n. moeten zoveel mogelijk worden
instrueerd(door ons) om zoveel als maar mogelijk is con-
tacten op te nemen en te handelen rnet de laagste volks-
massa1 s.

De stelregels van een Volksrepubliek zijn velen
nog niet bekend, maar mede door de delegatle-leèen uit
Oost-Berlijn zal dit snel beter worden, daar deze dele-
gatie-leden grotendeels uit de verschillende bevolkings-j
groepen zijn gerecruteerd, oa. bijv. PRADONO en IJSMAN.

Verder rapporteerde een medewerker het volgende:

"ASHAR, SUJODJ-ONO, NGANTUNG RE30BOWO e.a. zullen
van nu af aan zich meer toeleggen om in hun kunst (schil-
ers) het lijden van het Indonesische volk uit te beelden.

Deze propaganda met hun schilderstukken moet
vooral tonen de grootheid, kracht en zuiverheid van het
volk in Indonesië. Alles wordt gebaseerd op de schilder-
kunst, zoals zij die in .de Russische landen en China hebben
gezien en waarbij de kunst ondergeschikt ̂ ordb gemaakt
aan de ideologie van het communisme. Zelfs in de kleinste
dessa's zullen op initiatief van deze jonge kunstenaars
kleine oentra worden gemaakt om reeds bij de kinderen het
besef bij te brengen van de zegeningen van het proletariaat.

Men moet, zo zeggen SUKOTJO en ONG HWES YANG, komen
tot een volksrepubliek en zij verwijten de Indo's in het
algemeen hiervoor blind en doof te zijn.

De berichten, die men uit Indonesië omtrent de
Indo-groep leest, wijzen er op, dat zij zo pro de huidige
regering zijn, dat er met hen niets te beginnen valt,
"Misschien", zei ONG BflIÈ YANG, «is de ellende onder deze
nog steeds bevoorrechte groep nog niet groot genoeg!'
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In Nederland zal de bewerking van de Ambonezen
en Indo's niet gemakkelijk zijn, althans voorlopig, maar
'de toestand en de omstandigheden zullen medewerken om
deze mensen, die het natuurlijk slechter kunnen krijgen

l vanzelf naar het communisme te voeren. Echter is deze
j groep eigenlijk oninteressant en hoewel de Volksrepubliek
l Indonesië altijd'open zal staan voor geïnteresseerden,
(zullen zij zich er niet veel moeite voor geven.

4. TATENG MAHMOED en IBNÜ MUSTARI hebben een reisverslag en
een verslag over het I.U.3. congres in Warschau opgemaakt.
nTATSNG MAHM01D heeft dit verslag op 16 October j.l. in
Solo voor de I1P.P.I. voorgelezen. Hierin zei hij o.a.:
" ledere student moest zich goed voor ogen houden,
dat alleen een Volksrepubliek enige vooruitgang en voor-
delen voor iedereen, .in Indonesië' kan brengen.

Als Indonesië met de Amerikanen zou meegaan, zou
het eerst door Amerikaanse bondgenoten , bijv. Japan,
onder de voet worden gelopen. Daarna zou Indonesië ver-
nederd worden door de Chinese volkslegers, want de oorlog
zou lang duren en ten slotte door de Amerikaanse landen
worden verloren»

Met India en Burma een z.g. 3e machtspolitiek
volgen, zou tot niets leiden, immers de 3e maohtslanden,
dus Zuid-Qost-Azië met desnoods de Arabische landen,
zouden toch niets te betekenen hebben tegen de twee groot
machten en daartussen fijngemalen worden.

Het enige is met China en Rusland samen te gaan,
wat betekent, dat de studenten de volksmassa in Indonesië
door geschrift en gesproken woord moeten klaar maken,

/~de omdat het verantwoordelijkheidsgevoel en/ë"igenwaarde.>.ge-
steund door de morele steun van Rusland en China, zo hoog
mogelijk moeten worden opgestuwd, dat deze regering kan
worden omver geworpen.

Het volk zou dan de macht aan zich kunnen trekken.
Het was, zo besloot TATENG MAHMOED, zeer nodig zo goed en
zo snel mogelijk kader te vormen.

KB, 8 November 1951.J

Copie verzonden aan HBVD.
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ANDJÖHAK UU-TUK PAKT A PEHDAMAIAN LIMA HB&AIiA BESAfi

Untuk meiöönuhi keinginan berdjuta-djuta rakjat diseluruh
dunia, apapun pendiriannja tarhadap sebab2 adanja bahaja
pepörangan dunia baru,

Untuk mamperkuat perdawaian dan untuk jcampertahankan. ke-
amanan internasionalt

KIT A ItSNÏÏOTüT terlaksananja PAK2A PSHDMAlAH antara LIMA
Ju 3GAHA 3 BS AR - Amerika Serikat, Sovjet üni, üepublik ïiak-
jafc Tiongkok, ïnggoris dan Perantjia,

KlïA menganggap suatu penolakan tarhadap penglaksanaan
pakta tab, olöh negara oiana pun djuga, eebagai suatu buk-
ti akan adanja tanda2 penjerangan terhadap sasuata negara
j g dlasaksud,

KITA berseru kepada segala bangsa jg t j inta akan perdamai-
an untuk menjokong dan memperkuat fcxintutan pakt a perdamai-
an inl,

KITA meneinpatkan tanda tangan kita dibawah andjuran ini,
dan kita mengundang pula semua arang2 jg berkemauan balk,
sQgala organissasi2 jg laengharapkan perdamaian, 'untuk mo-
nempatkan pula tanda tangan mereka dibawah andjuran ini.-

N a m a :

A la a m a t j

ï : ï M P A Ï Ï I K G G A L

langgal: /th. .....

'i' a n d a - t a n g a n :
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RAPPORT VAH KB

AAN CAW I

No.: 3260

Betr.: DOOR P.I. VERSPREIDE OPROEP.

Aangeboden een afschrift van een door de
P.I. verspreide oproep onder de Indonssiers hier te lande,
voor het plaatsen van handtekeningen voor een Vijf Mogend-
heden Pact.

KB, 18 October 1951|
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MDJÜEAN. ÜNTDK PAKTA PERDAMAIAN LIMA HEGARA BES AR

Untuk memenuhi keinginan berdjuta-djuta rakjat diseluruh
dunia, apapun pendiriannja terhadap se"bab2 adanja bahaja
peperangan dunia baru,

ïïntuk memperkuat perdamaian dan untuk mempertahankan ke-
amanan internasional,

KITA MMUNTÜÏ terlaksananja PAKTA PERDAMAIADI antara LIMA
NEGARA BESAR - Amerika Serikat, Sovjet Uni, Republik Rak-
jat Tiongkok, Inggeris dan Perantjis,

KITA menganggap suatu penolakan terhadap penglaksanaan
pakta tsb, oleh negara mana pun djuga, sebagai suatu buk-
ti akan adanja tanda2 penjerangan terhadap sesuata negara
jg dimaksud,

KITA berseru kepada segala bangsa jg tjinta akan perdamai-
an untuk menjokong dan memperkuat tuntutan pakta perdamai-
an ini,

KITA menempatkan tanda tangan kit a dibawah andjuran ini,
dan kita mengundang pula semua arang2 jg berkemauan baik,
segala organissasiS jg mengharapkan perdamaian,'untuk me-
nempatkan pula tanda tangan mereka dibawah andjuran ini.-

N a m a :

A la a m a t :

T E M P A T T I N G G A L

Tanggal: /th

T a n d a - t a n g a n :



MINISTERIE TM
BIMSNLAKDSE ZAKEN

ïïo.: C,120636
Bijl.: één
CAW/I, TA.4.
Be tr,s P.I.-vergader!

Gopie voor CO.120636

i a-Gravenhage, 24 ̂ tojlaar 1951.
Javastraat 68 25 ÖCl ™

GEHEIM

ïk moge U hierbij doen toekomen een geheim
handelende over een op 29 September j.l. te Üwënt gehouden
P.I.-vergadering, naar de inhoud waarvan ter bekorting ver-
wezen moge worden.

HEÏ HOOFD VAN DE DIENS!/'
Namene dese,

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie,
te
A M S T E R D A M .

|U



SEÜBIM HAPPQBf

Verslag van een op 29 September 1951 te Amsterdam gehouden
P.I.-vergadering in het perceel Binnenkant 39.

De bijeenkomst begon om half vier 's middags en waa vrij druk
bezocht. Bijna alle Amsterdamse P.I.-leden waren aanweaig.

Be bedoeling van de bijeenkomst was gelegenheid te geven aan
de Amsterdamse P.I.-leden kennis te naken met vertegenwoordigers van
de Sobsi, de "Partai Sarah", de ïani'a en de Chinese groep in Indo-
nesië", die hebben deelgenomen aan het Jeugdfestival te Ooat-Berlijn.

De saai was gehuurd van een Chinese vereniging, die "Sun Yat
8en" en "Tajang £ai ïsjek" nog op de grote gordijnen heeft staan.
Voor deze gelegenheid was Tsjang £ai ïsjek op de rechterhelft van de
fluwelen gordijnen weggenomen door 50 Gien üjwan, aodat alleen "Sun
Yat Sen" door de plooien van de linkerhelft kwam gluren.

Be Indonesiërs SÜRA.2MAJS, ISMAIGIL (voorjsitter van het dagelijks
P.I.-bestuur) en SüMIfO (voorzitter hoofdbestuur P,I.) namen n* elkan-
der het woord. Be eerste twee begroetten de aanwezigen. Be laatst*
gaf een uiteenzetting van de gedragslijn der P.I. voer en na d* aor-
log. Hij sprak verder o.a. over de slechte toestanden in Indonesië*,
welke te wijten waren aan corruptie en aan de slaafse houding t.o.v.
Amerika en het vreemde kapitaal.

Hij prees het plan van Mr TENöKü HASAIi van Economische Zaken
om de Indonesische olie te nationaliseren, want volgens Mr HA.SAN
komt slechts 7 tot 10$ van de winst aan de bevolking ten goede.

Be ïani-groep was vertegenwoordigd door slechts drie personen.
Een dezer, BURHAM genaamd, Bjakartaan, vertelde, dat de lumbungs in
fest-Java niet meer bestaan. Be grote onrust en de gevechten tussen
elkaar bestrijdende legertjes en benden maakten, dat de boer de dag
na «o'n schermutseling zijn lumbung leeg vond, weshalve de rijst
onmiddellijk na de oogst aan de Chinees moet worden verkocht.

SLAMET, een andere wakil-tani vertelde, dat de afgevaardigden
der tani's geen werkelijke tani's waren, dus geen gronden hadden. Zij
waren slechts direct of indirect familie van boeren op Weat-Java. Op
een vraag, waarom geen echte tani's waren meegekomen, antwoordde hij,
dat er nog geen tani's zijn, die voldoende geschoold zijn om tot af-
gevaardigde te worden gekozen.

Een zekere SUWARDI, vertegenwoordiger van de Sobsi vertelde,
dat zijn vakvereniging reeds 4 millioen man sterk is, dagelijks
krachtiger wordt, meer obstructie voert en dat mede door sabotage deze
regering van fascisten moet vallen en binnenkort!!

Opmerkelijk was, dat de tani's armoedig gekleed waren. Be Sobsi-
mensen veel beter en de Chinezen van de progressieve Chinese groep
in Indonesië het allerbeste.

SUIflïO liet zich aan de maaltijd aeer enthousiast uit over het
Jeugdfestival te Berlijn. Hij vond het merkwaardig en bewonderens-
waardig georganiseerd.

Be geestdrift, waarmede de Indonesische delegatie uit Holland
in de kleinere steden in Oost-Duitsland en Polen werd ontvangen, gaf
een duidelijk beeld van het medeleven der bevolking voor een nieuw
idee. fieeda om 6 uur 'a morgens bijv, stonden kinderen en volwassenen
de naderende trein af te wachten en riepen dan de inzittenden "Freund-
schaft" of "Prieden" toe. Be Indonesische delegatie (64 uit IndonesiS
en 27 uit Holland en Praag) was met de AustraliSrs «n Nieuw-Zeelan-
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ders in een school 24 km. van Berlijn ondergebracht, waar alles om-
getoverd was in slaapkamers, recreatiesalen etc* Ook kon men een
douche of een warm bad nemen.

Elke morgen kwam een verpleegster controleren of er geen sjie-
ken waren. Een dokter was er om de eventuele zieken te onderzoeken.

fwee millioen Oost-Duitsers, in drie ploegen verdeeld, ver-
toefden in Berlijn tijdens de 15 feestdagen, iedere ploeg 5 dagen.
"De stiptheid en accuratesse waren typisch Duits, van een "grfmdllch-
keit*, die men na de oorlog niet meer heeft meegemaakt in Holland",
zei StJSIïO.

In Polen was men door de regering uitgenodigd een kijkje te
nemen in de plaatsen Bromberg» Bantsig en Gdynia. "Het meest opmer-
kelijke was", «ei SUNITO, "dat de bevolking, van ouds Katholiek,
nog steeds trouw 's Zondags naar de kerk gaaf. Blijkbaar, aldus
SÜNIfO, is de godsdienst nog niet uit Polen gebannen. En wat de Jo-
denvervolgingen betreft, Mervan is niets te merken, heel veel Polen
sien er typisch Israëlitisch uit,

Slamet SUKOTJO vertelde, dat de Chinese en Koreaanse delega-
ties wat betreft dans, voordracht en andere kunstuitingen, de beste
waren.

Wat SÏÏKOïJO opviel was, dat in het beroemde fiussische ballet
alles, maar dan ook alles, volkomen klassiek Russisch waa gebleven.
Zelfs de keiserlijke of vorstelijke figuren.

22-10-1951.



RAPPORT VAN KB

Voor OW I

No. 3S13

Betr. : BIJEENKOMST P.I. OP g9 SEPTEMBER 1951,

Van een betrouwbaar medewerker werd onderstaand
verslas betreffende een P.ï. vergadering te Amsterdam ontvangen.

BIJEENKOMST P.I. OP 29 SEPTEMBER 1951'"
IN GEBOUW BINNENKANT 39 TE AMSTERDAM

/*De bijeenkomst begon om half vier 's middags en
was vrij drukbezocht. Bijna alle Amsterdams© P.I.-leden waren
aanwezig.£yèrder behoord©^ tot d© aanwezigen '.£•«• elftgrë van de
17-man grote Indonesische ©n Chinese groep, die via Holland per
"Ruys" naar Indonesië terug zal gaan en die circa drie maanden
geleden uit Bjakarta was vertrokken om in Oost-Berlijn het Jeugd-
festival mee te make:n]J

De bedoeling van desiie bijeenkomst was^, gelegenheid
te geven aan de Amsterdamse P.I.^l©d©n£omlk©nnis t© maken met£de

^ 1̂  vertegenwoordiger s van^SCBSI xPARTAl BURUH efi TANT^en d©
Chinese groepTpCunstenaars waren niet aanwezig} IJan de 64 uit
Indonesië vertrokken personen kwamen slechts 17 naar Nederland.

T*'De meesten bevinden zich in Tsjecho Slowakije, Duitsland, Polen
en misschien RoemenijQ

£j)oor efa* ft f<t> £_JWWJ. VL V y

? i Hyjty aati© der Indonesiërs vond de kennismaking niet plaats
r e'st'

zoals gewoonlijk,lakse en slordige organi-
Geruim©

tijd na 5 uur was er bijv. ook geen licht in de halfduister© zaal,
De thee kwam na 6 uur en het avondeten pas na half zeveru]

De zaal was gehuurd van een Chinese verenTging,
die SUN TAT SEN en TSJANG KAI T3JEK nog op de grote gordijnen
heeft staan. Voor deze gelegenheid was TSJANG KAI T3JBK op de
rechterhelft van de fluwelen.gordijnen weggenomen övTfvp ^t^jiffl^

zgdat alleen SEJÏTTAT SEN door d© plooien van de linker-'
'kwam gluren, //^^^-'/«•^o! /^/

De gQ^rg^aQKR'iTMAN. I^tfflJMrrL (voorzitter van het
agelijks bestuur) gn- 3ÜNITQ (Voo rz i 11 er/ P» I * A* d uiu) namen na

jlkaar het woojc&r~If© eersce Ewee begroetten de aanwezigen ./en
veronti&otaiiaïgden een ©n. andé^ De laatste£sprak vojDrngmelijk
-voör'de 11 Indonesiërs van de delegatie, waarbij hil^Seh uiteen-
zetting gaf van de gedragslijn der £, I. vóór en na—o!© oorlog.

/Zijn rede was vrij lang) Hij sprake.a. over de slechte toe-
standen in Indonesië -T© wijten aan de corruptheid ©n aan de
slaafse houding t.o.v. Amerika en het vreemd© kapitaal- ©n het
omkopen van SüBAHDJO voor zijn handtekening onder het vredes-
verdrag met Japan.enz.

Amerika heeft 1̂  millioen dollar aan Indonesië
toegezegd^- als Indonesië het verdrag met Japan tekende.

^ Hij prees het plan roan MP. TENGKU HASAN van
Economische Zaken om de Indonesische olie te nationaliseren.
zoals in San, want volgens Mr. HASAN komtt slechts 7 tot 10$
van de winst aan de bevolking^- en niet 51$, zoals R. ABBUIGANI
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van de voorlichting heeft beweerd. Derhalve is nationalisering
noodzakelijk', l

• De Tani-groep was vertegenwoordigd door slechts
^personen, len dezer, BTjHHAM genaamd, Djakartaan, vertelde, dat
de loemboengs in West-Java niet meer bestî ftèfeir. De grote onrust
en de gevechten tussen elkaar bestrijdende legertjes en benden
maaktenj dat de beer €e dag na zo'n schermutseling zijn loemboeng
leeg vond, weshalve delrijst onmiddellijk na de oogst aan de
Chinees moet worden verkocht£en bij deze berust verder de prijs
van de beras, die nu tussen f 2,50 en f 3,50 ligt. "Zo'n Chinees
ÏTS natuurlijk een Tsjang Kai Tsjekker" zei BilSHAM/J /* «̂ ***̂ >̂

SXAMST, een andere wakil-tani, verhelde daF̂ Ŝ kJ*"1
(de drie af ge vaardigden-1 an i' sj] geen werkelijke tani's waren, dus
geen gronden hadden. 2aj Waren slechts direct of indirect' familie
van boeren op West-Java. Op' een vraag, waarom geen echte tani's
waren meegekomen, anJUyoordde hij, dat er nog geen tani's zijn,
die voldoende geschdpLd zijn om tot afgevaardigde te worden gekozen

" Een zekere SÜWIKBI, vertegenwoordiger van de, SGBSI,
vertelde dat zijn vakvereniging reeds 4 millioen man sterk^dage-
lijks krachtiger wordt,/enjmeer obstructie voert en dat mede^oor
sabotage deze regering van fascisten moet vallen en *•... binnen-
kort! i

Opmerkelijk was, dat de tani's armoedig gekleed
waren. Be 9QB̂ I-mensen veel beter en de Chinezen van de progres-
sieve .Chinese groep .Jji Indonesië" het allerbeste.

ie mee ftaa gegaan naar Oost-Berlijn, liet
zich aan- het dïSer z'eöï* enthousiast uit over het festival. Hij
vond hefe merkwaardig ka bewonderenswaardig georganiseerd.

De, geestdrift, waarmede de Indonesische delegatie
uit Holland in dé kleinere steden in Oost-Duitsland en Polen werd
ontvangen, gaf een duidelijk beeld van het medeleven van de be-
volking voor een nieuwe idee. Reeds om 6 uur 's morgens bijv.
stonden kinderen en volwassenen de naderende trein af te wachten
en riepen dan de iiïzittenden "Freundschaft" of "Frieden" toe.
De Indonesische delegatie (i4 uit Indonesië en 27 uit Holland
en Praag) was met de Australiërs en Nieuw-Zeelanders in een school
24 km van Berlijn ondergebracht, waar alles omgetoverd was in
slaapkamers, recreatiezalen etc. Ook kon men een douche of een
warm bad nemen.

Slke morgen kwam een verpleegster controleren, of
er geen zieken waren. Een dokter was er om de eventuele zieken
te onderzoeken. i

<̂ $$£&illioen Oost-Duitsers, in drie ploegen verdeeld,
vertoefden in Sèrlijn tijdens de 15 feestdagen,iedere ploeg
5 dagen. "Be stiptheid en accuratesse waren typisch Duits, van
een "grundllehkeit", die men na de oorlog niet meer heeft meege-
maakt in Holland", zei SUNITO.

flfat betreft het militaire. Typerend was de oude
stramheid in h%fe begin als de mindere en de meerdere of omgekeerd
voor de dienst het woord tot elkaar richtten. Was dit officiële
voorbij, dus het dienstgesprek afgelopen, dan nam de mindere een
gewone houding aan, handen in de zakken of in de zij. Bit dus
in tegenstelling to't het vroegersdJkiitse legersygteemjf

In Polen was 'men/15 dage3 door de regering^alda„__
t**<* genodigd een kijkje te' nemen in ae plaatsen Bromberg, Dantzig en

Gdynia. "Het meest opmerkelijke was", zei 3OTTITO, "dat de bevolking,
van ouds katholiek, nog steeds trouw 's Zondags naar de kerk gaat.



(__ Aan de kant der landwegen vindt men ontelbare schrijnen en nissen
met heiligenbeelden, waarvoor een boer of vrouwtje, de soapulier
om de hals en de rozenkrans in de vingers, knielend bidtTj

"Blijkbaar",0̂ : SIMITO/triomfantelijk om alle
Westerse bladen, die wijzen op een communistische inmenging in
geloofsuitingen in Rusland en Oost-Buropa, te logenstraffen,
"blijkbaar)is de godsdienst nog niet uit Polen gebannen. En wat
de Jodenvervolgingen betreft, hiervan is niets te merken, heel

Polen zien. er typisch Israëlitisch uit."
me fc ĝ OTj& ver t elde. dat de Chinese en Koreaanse

egaties ^As&.<^SS^iil9lifSffl^^^Lt en andere kunstuitingen, de beste
waren./Se thema^s waren allen, zonder uitzondering, anti-Amerikaans,
'en pro Russisch, althans pro-AziatisoHT}

Be legers van de Verenigde Naties werden altijd
als barbaars en duivels^voorgesteld. Wat SUKOTJO opviel was, dat
in het beroemde Russische ballet alles, maar dan ook alles, vol-
komen klassiek Russisch was gebleven, ẑ fs de keizerlijke of
rstelijke figuren/Ln de ohoreographieTj

f«/i'—£,Vai^3Ïamet FAIMAN nam niemand notitie, behalve
'GKUNG, die zijn meisje bij zich had̂ f

/TFAIMAN hield zich bezig met enige Indonesische
"afgevaardigden o.a. een zekere TIE 3ISM uit Malang, van de groep
ionghwa progressief.

/tiLfc. Rosaline SUlvIABRATA-POPPECK is een Indonesische
ran Poolse origine, populair, heeft een mooie stem, naar men
beweert, overigens een nona-achtig persoontje, zonder enige
distinctie.

KB, 15 October 1951.
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ÏT O T A voor CO 119116.

Betreft: Uittreksel uit verslag bespreking bij PTT
dd. 18-8~'52 door DTE.

5uw.it p, geboren in 1917.

Van relatie vernomen, dat betrokkene op
15-7-'51 eervol is ontslagen.

Van 2 tot 7 Juli is hij met verlof geweest.

c
g Februari 1952



1T O T A

V o o r : CO. 119116

Betreft : Uittreksel besprekingsverslag met PTT.
d.d. 21 Jan.1952.

.óUWITO. 7.7-17(19) oen Haag. Melding uit 00.119116
betreffende voorzitterschap P. T. vergade r ing en bezoek
Jeugdcongres doorgegeven, ïla ingewonnen informaties deelt
relatie mede, dat deze man niet bij PTT. in dienst
is.

ifö Januari 1952
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Copie voor CO

, 17 October 195:>

CAW/I, TA.4.
Betr.s Targiftdering r*A. l i ?.-fVT)W ;-, i

Ui t u i..v*"-••*'*'•'
, • u

4
Ik aogs U hierbij d«en toclcoBen copie van a «n rapport

van d* Iniielïtingfsziaianat der G«B0önt»fOliti0 t» fs-(Ï2
van 24 S«ft»»ber 3*1-» Do»e.4/80, limaé*l*Jidt ®v*r ««n
?.I.-r*rgai3«ring, naar de inhoud waarvan ter bekorting

warden.

10ÖFB VAN DS

Mr K. E.

JUui de Keer
Hoofdeow}i»*arie van Politie,
te
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Hierbij wordt medegedeeld, dat van een betrouwbaar
persoon het volgende werd vernomen:

Op Woensdag 19 September 1951 des avonds om 8.00 uur
werd door de afdeling 's-Gravenhage van d e "Perhimpunan
Indonesië" een besjx)ten_.veygadering gehouden in zaal 21
van het gebouw *ïnarcitiah, geTëgen aan het West e inde te
1s-Gravenhage,

Aanwezig waren plm. ,60 personen, waaronder zes Euro-
pese- en zes Indonesische vrouwen Co*a. de bekende Magriet
TirBIU-AHULOEHEIiOlS en Mina KAJAï), zomede drie He d er l an-
ders en 43 Indonesiërs,

Het grootste deel der aanwezigen bestond uit een 30-
tal Indonesische scheepsbedienden van de te Rotterdam lig-
ende schepen "Sibajak" en "Willem Ruys", die per autobus

naar Den Haag waren gekomen.
In de aaal waren vela foto's geplaatst van het Jeugd

Festival te Berlijn, waarop o.a. de Indonesische delegatie
voorkomt.

^,j lan de bestuurstafel waren gezetenj
- SOEWISO, geboren 7 Juli 1917 te DjocJakarta, wonende

de Gr oot straat _n_o. 94 te 's-Gravenhage,
SOTSEOEJÜ, 'ITtudent, wonende te Amsterdam en een onbe-

kend e"~ïndonësi<S r.
Als eerste spreekster trad op Mevrouw SOIiEHA uit Am-

sterdam, lid vaa^ _de Indonesische delegatie naar Berlijn.
2ij zeide"T4""dlagèn in Berlijn te hebbèn^vertoefd en naar
Polen en Praag te zijn geweest. 21j was niet te spreken
over de ïïederlandse tegenwerking bij het vertrek der dele-
jgatie naar Berlijn, doch was zeer enthousiast over de
(ontvangst te Berlijn. 2ij maakte een vergelijking tussen
Oost-Duitsland en Hederland en zeide, dat in Oost-Duita-
land meer voor het volk wordt gedaan. Verder sprak ziji/
over de wreedheden der Amerikaanse troepen in West-Beis-
lijn (mishandeling zelfs van kinderen). 2ij was nog diep
onder de indruk van de barbaarse bombardementen, die tij-
dens de oorlog op Berlijn waren gehouden. Vele foto's
liet zij zien van het verwoeste Berlijn. Bij aankomst in
Berlijn werd de Indonesische delegatie ondergebracht in
het "Sovjet Hausw aan de ünter den Linden. 2ij sprak de
hoop uit, dat er geem 5e wereldoorlog aal komen en wekta
de jongeren op alles in het werk te stellen een 3e wereld-
oorlog te voorkomen.

De tweede spreker was SOEWIfO^ eveneens JLid van de
Indonesische delegatie naar Berlijn. Ook hij iiTniet te
sprekêlTövërde tegenwerking van de Nederlandse Regering

-bij-



r*

c

bij het vertrek der delegatie naar Berlijn. Spreker maak-
te een vergelijking tussen Oost- en West-Berlijn en zeide,
dat de Amerikaanse propaganda de wantoestanden in West-
Berlijn tracht te camoufleren. Hij was zeer enthousiast
over het festival, waar hij o.a. Koreanen sprak. Spreker
vroeg zich af waarom West-Duitsland weer bewapend wordt.
Natuurlijk voor een 3e worlog. De Amerikanen moeten weer
verdienen, want de arbeiders staken en de fabrieken staan
stil. Hij wekte de jeugd op om krachtig samen te werken en
het beoogde doel "Wereldvrede1* te bereiken. Spreker was
zeer gwmatigd.

Derde spreker was ANANG, gewezen bediende van de
"Willem Suys", eveneens lid van de delegatie naar Berlijn.
Hij had veel moeilijkheden ondervonden bij het vertrek
(naar Berlijn. Uiteindelijk was hij hierin toch geslaagd,

^Tdoch werd hij de Rotterdamse Lloyd ontslagen en zeide bin-
^jnenkort met de "Kota Baroe" naar Soerabaja te vertrekken.

2ijn toespraak was fel ranti-kapitalistisch en hij oefende
critiek op de Indonesische Regering n.a»v. de laatste ar-
restaties van de leiders der Sobsi e.a. Spreker noemde deze
arrestaties maatregelen, die door de kapitalisten aijn in-
geblazen. Hij stelde een resolutie voor, waarin protest
wordt aangetekend bij de Indonesische regering tegen deze
arrestaties en onmiddellijke invrijheidstelling wordt ge-
eist van de plm. 2500 arrestanten. Door deze arrestaties -
zeide spreker - wordt het werk van de vakverenigingen vol-
komen te niet gedaan.

Deze resolutie werd aangenomen én zou worden gezonden
naar de Hoge Commissaris in Nederland, de Indonesische Re-
gering in DJakarta, de Vakverenigingen en de Pers, Spreker
zeide, dat de Sobsi in Indonesie contact onderhoudt met de
Indonesische werkers in Nederland via de Indonesische sche-
pelingen der Rotterdamse Lloyd en de Maatschappij Neder-
land .

Vierde spreker is SOBKQgJO, student te Amsterdam,
eveneens lid van die delegatie naar Berlijn. Spreker zeide
een felle voorstander van de Wereldvrede te zijn en spoorde
de jongeren aan zich met andere naties te verenigen om dit
doel te bereiken. Hij hekelde de vrijlating van de Duitse
oorlogsmisdadigers, die voornamelijk in Y/est-Duitsland
aijn. Ook tegen het tekenen van het Japanse Vredesverdrag
bleek hij fel gekant, vooral wat betreft de herstelbetalin-
gen, «Japan heeft aeer grote schade en verliezen aan Indo-
nesië berokkend. Dit Vredesverdrag is het werk van Amerika
om Japan straks als bondgenoot te hebben11. Spreker hekelde
de kapitalistische landen en betitelde ze als oorlogsop-
hitsers. Hij stelde een resolutie voor om protest aan te
tekenthbij de Italiaanse regering naar aanleiding van het
in beslag nemen van het paspoort van de leider der Itali-
aanse delegatie.(Deze Resolutie werd aangenomen).

Over het algemeen waren de sprekers gematigd, behalve
de laatste spreker, die zeer fanatiek was.

Er werden geen anti-Nederlandse uitlatingen gebezigd.
Om 23.00 uur werd de vergadering, die een rustig ver-
had, gesloten, (einde)
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Copie voor 00.119116
's-Gravenhage, 8 November 1951
Javaatraat 68

GEHEIM

Met verwijzing naar het geheime rapport van Uw Inliehtingen-
dienat van 24 September j.l*» BOBS.4/80» handelende over het in
hoofde de ge s vermelde onderwerp» moge ik ïï mededelen, dat de daar-
in genoemde persoon van 30LEHA niet te Amsterdam geïdentificeerd
ia fcannen worden, met verzoek mij so mogelijk wel nader over haar
te willen inlichten.

HSÏ HOOPD TAS DE DIEN3Ï
ïïamens deze,

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie,
te
•B-O B A V E N H A S E .

Rappel: 10-12-1951.
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^4
B.0.S. van B November 1951
Ho'.121277 M.v.B.2,

ïfaar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt
medegedeeld, dat me* de persoon van SOLEHA. viordt bedoeld: .

jSoeraedi Els.Ie Salecha TASEIK, geboren 7 December
1928 ~tV • D j aicar T; a en v/onen'd e "te Amsterdam (zie Uvi schrijven
d.d. 25 September 1951 .no.117779 onder no.2ö van lijst
Indonesische deelnemers)..

aij heeft zitting in het comité voor het Jeugdfasti*
val, genaamd "Panitia Penjelenggara Rapat 2 Festival
Peiauda", da~c gevestigd is Gerard Terborchatraat no.49 te

Wjnsterdam. (einde) •



MINISTERIE VAH
BÏMEILANBSE ZAKEU

Bo.i c.123796
Bijl.j Gene
CAW/I, TA,4 .
Betr.t Vergadering P.I.

* 0—
J av astraat

GEHEIM

Gopie voor CO„119116

ï f "5 December 1951

Met verwijzing naar het rapport van Uw Inlichtingendienst
van 23 Oetober 1*1*» no.2084 - Z -'48, handelende over Mevrouw
SOEEHA, moge ik ïï mededelen, dat sedert van de Inlichtingendienst
der Gemeentepolitie te *s-Gravenhage is vernomen, dat aij ten
rechte genaamd is Soeraedi Elsje Salecha TAHSIN, urenende te
uwen t,

HEÏ HOOFD VAN DE DIENSf
lamene» deae,

Jhr Hr w. j. Th. SERRAWS

de Heer
van Politie,

M.
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No. S084 - Z - '48. t** '~
(Uw schrijven No. 119116 van 17-10-

]_ Q g"

Onderwerp : Mevr. SOLMA. NIET aK,
ACD/

250CT «51 '

V e r M
In het verslag van de P.I.-vergadering, dat werd toegezonden

bij Uw boven aan gehaald schrijven, werd als eerste spreekster
op deze vergadering genoemd : mevrouw SQLEHA, uit Amsterdam.

Daar dezz. geheel geen mevrouw SOLEBA bekend is en derhalve
de identiteit van deze persoon niet kan worden vastgesteld,
wordt verzocht - Indien mogelijk - nadere inliohtjngen omtrent
haar te willen verstrekken. Einde.
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No. 2339 C - '50.

(Uw schrijven No. 113407 van 17-7-19511
O.K.

Onderwerp : F,ROSIDI. C

12 S

DAT: '//j.

PAR:

T e r

13 SER

ACD/
TI r o u. w o JT 'i J

In antwoord op bo ven a an gehaald schrljvaa wordt medegedeeld, dat
ROSIDI, Pan ie, (Koba, Muntok, 10-2-1921, bekend), op Zaterdag 8
September 1951 In het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam aan een
acute herserwrlies-ontsteking is overleden.

De ter aarde bestelling zal plaats vinden op 13 September 1951
op de Nieuwe Ooster begraafplaats te Amsterdam.

F, ROSIDI was in leven werkzaam als monteur bij de auto-garage
aan het Gerard Douplein te Amsterdam. Einde.

V. 3.



RAPPORT
YAH; KA.RA ,^.~>
AAN J R.B. tv> r r j '
W.: B 1262 .
OïIDERWBRPj Bijeenkomsten^ ter gelegenheid van de 6d<

van de rndonesische Hepublle^.

SAKDINE vraagt ons of wi; hem Icunneri inlichten omtrent
de massa-bi-jeönkoEigtön, dl© volgens öourantènberichten zou-
den hebben plaats gevonden ter gelegenheid van de 6de'
verjaardag v£n de proclamatie van de Indonesische Onafhan-
kelijkheid,1;, ' \ ' '_. t/ - . • , : . ' : • ' , . .

SABBIïïE hpèf^ vernomen, dat de MJ eenkomsten georganiseerd !
waren door Bertua BRAHpSSy en diat op 17-8-1951 bi j«enkömaten ,5
plaats gehad zouden faebben te Sotterdam, Den Haag en • ' "-^
Amsterdam. . . . - - , " • • ' • , • .' '•":'-•%

8-9-51.



UITTREKSEL

Uit! ol>

Voor o£> 3 ff.o.a,v.:c A \J
Tal., j »• -v - V 5L
Par.:

HAPPOHT:
VAN: KA.RA
AAN; H.B. '
HO.: B 1313
'OHDBHWBKP: 2 Knipaels uit de "Waarheid*.

A.

ACty •v:i :.

•Wij" pntTing^n raa 'SAKDIBrE bijgaande 2
"DS WAAgHEÜ)"» b«itï'e:ffftnde IndoneaiBClie Coarauniéien*

' • " • . • ' V - - ' • ' ' - V . ' • ' - • • • - ' . ' - ~
. . . . .
tiet 0j> ï>rija atëllwi, lialien Jii^

ja yaiï o&s, aou Jsunnén ontvaageö
Herd*nkiiïè Ta» de 6de verjaardég raa

betyi^iijèötrljd, en omtrea* öe ia* «* «' ï
knisels g-enoemdé--

'fi

* S

3ABDIHS gou het op prljö etellen de bijgaande knipsels1
terug te mogen ótttvangen.

6-9-51-
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RAPPQST VAN
ACD|

AAIGAW I j w.rk^v.fn

No.: 3013 —
Betr.: VIERING 6e VERJAARDAG VAN DE R.I.

..Ter gelegenheid van de zesde verjaardag van
de Republiek werd opden 17e Augustus j.l. des namiddags 8 uur
in de Diamna-^beur*s aan het Weesperplein te Amsterdam een ver-
gadering gehouden onder auspiciën van de C.P.N.

Op "ct'eze meeting waren circa 2000 personen aan-
wezig. He^ pöeèium was versierd met een Nederlandse en een Indo-
nesisehe vlajt, terwijl in de grote zaal een twintigtal rode -
vlaggen m'et %ikkëï en hamer waren omgehangen.

Een epsehrift luidde:BV0QR VREDE EN VRIEND-
SCIA? Vu01 HIT lÓe^SBIBÓHfi YWJÈ" en daar ©nder "VOOR EEN
Z€© SPOEDIG leGEIHiS AfSÖHAfFING VAN DE R .T .G ."

De%vërg-ad©ring/werd geopend door een gedele-
geerde van de S©1St, • gekaamd- M1USHAI, welke, naar men zei,
speciaal uit Indeèfsia .feiervod^ was uitgenodigd.

®'4f*|j we^er f voerder had een zeer harde stem en
braeiit vele féut'e.M^fffi'de'-'R.éïiu-fel-ilieim'se regering naar*'"voren,
©.a. z^e-i hij fdat 'Èëf Vo'lk "èremaiB vifeeger en zelfs meer dan
vroeger le<é~d.

Sr was niets ten gianste van het volk gedaan.
,> Sen gezin van vier persenen had met de huidige hoge levens-

standaard ongeveer 750 "rupiah per maand nodig.
Het blijkt nu dat de koelistand niet meer

verdient dan 100 rupiah; "de tani's en betere koelie's 248 ru-
piah en de toekangs en kleine ambtenaren 404 rupiah verdienen.

De SOBSI, die bijna 2 millioen leden telt,
doet al wat zij kan om de lonen naar boven te krijgen doch
ondervindt overal tegenwerking.

,- De laatste arrestaties- zijn niet anders te
v beschouwen dan als nieuwe .provocaties van de regering, die

zwak zijnde, voor de buitenwereld, met name Amerika en Neder-
land en voor de twijfelaars in Indonesië zelf, het prestige
wilja®- terugwinnen.

Van een en ander is de CPN volledig op de
hoogte en zij vraagt de communisten .van Holland het volk van
Indonesia tegen zijn eigen regering te helpen.

Spreker vervolgde: "Alle ©nheil wordt veroor-
zaakt doordat de R!E g-overeenkomst werd ^ê si ot en. hiervan heeft
de jonge stjrat '^^^Indonesia de nadeligste gieTolgen gehad.~"

W'erWvröeger 3 milliard uit Nederlana^in
Indonesia geinvesteerd, nu bedragen de investeringen Q& mil-
liard.

Het kan ook gebeuren dat de gronden weer aan
de buitenlandse maatschappijen worden teruggegeven en het Is
nu zóó, dat Indonesiërs, thans zelf aan de fcop gekomen, veel
geld verdienen. t

Deze zijn niet anders te beschouwen dati als
zetbazen van buitenlandse maatschappijen ten koste van het
zweet en bloed van het volk.
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De SOBSI was overtuigd van de sympathie der Neder-
landse progressieven, waarom spreker het Nederlandse
voflk opwekte1 ©m samen te werken met het Indonesische
volk, dooh op volstrekt gelijk plan.

Deze apreker had gesproken in het Indonesisch,
na hem kwam gudirdjo en deze vertaalde in grote trekken
w at B arusman had: gez e g d.

Hij beschuldigde daarbij Amerika, de Dreezen en
de Beels het voor beide landen te hebben verknoeid.

Verder meldde hij, dat in Indonesia het aantal
handtekeningen voor de Wereldvrede de 450.000 had bereikt»
welk getal elke dag groter werd.

Ha deze spili^^^as het pauze, tijdens welke zelfs
in deze communistische*' menigte schakeringen konden
worden opgemerkt.

Het was op het eerste oog één massa met één gedach-
te, echter niet meer wanneer men aandachtig toezag en
gesprekken beluisterde.

Men bemerkte dan dat de intellectuelen aparte
groepjes vormden, de actieve werkers eveneens. De Indo-
nesiërs zelf gescheiden van elkaar en van de Nederlandse
communisten. , „ . - - . . . , «• j -i * -, ^Men zag Mev-r.. üteripno met haar Iederland.se verloof-
de apart- staan, -eém paar Chinezen apart, Klinkenberg met
enkele dames, Éa^aenné geheel alleen en daar tussen de gro-
te grijze ,maasa- en de jongeren, de eersten als kudde vee

„ en d'e Taatstea, die de zaak als een amusement beschouwden^
en zeer kennelijk aanwezig moesten zijn om de claque te v
vormen.

Het was n.l. gewoonte na iedere speech hard te
applaudiseren' zelfs het comité deed mee.

Bit comité bestond uit drie Indonesiërs (SÜDIRDJO,
DAHUSMAH' en een onbekende orang kapal) en vier Nederlandse
leden w.o. G-ortzak.

I.a de pauze werden enige dansen door Indonesische
schepelingen en de Sinar Indonesia, de kunstgroep van de
P.I. gegeven.

Opmerkelijk was, dat er geen feodale Javaanse dans
werd gedansd, maar volksdansen uit Madioen, Kediri en PaT
dang. Onder de dansers bevonden zieh Supindah, Isma^^l eh

- Djokosanjoto, een der negen studenten van de Academrè,
Binas Luar Negeri.

Pratomo wan_dj3 Waa£hej.cJ was evë"n*e*è*Ès met vrouw
aanwezig"! " ~~ "~ :̂""i~-™-™--"

Vervolgens sprak Henk GOETZAK. Hij hekelde de
P-.v.d.A. ,Drees en Voskuyl, alsmede Sukarno, Hat t ê. en Sukiiaari

Deze personen zullen zich toch lelijk vergissen,
wanneer zij denken, dat §lle rechtvaardigheid, iB.*4e wereld
hun daden ongestraft zal laten gaan.

Als kameraad Mao Tze Tung te hulp zou komen en niet
eens met troepen, maar alleen maar met goede adviezen en
richtlijnen, zullen alle jak&aisbeaden in Indon.e.sia,. in

/nie.t Korea, in Vieth Nam en overal, waar'laet communismeris,
worden verjaagd.



Hij verhaalde van Mae Arthur, die eens cynisch
had geaegd., tegen het einde van zijn Koreaans avontuur
zal er geen sprake meer zijn van een Koreaans Volk, of Kore-
aanse bezittingen. ,,

J/Wat een wonder," zei G-ortzak, "als de hele zaak van
Noord naar Zuid tot driemaal toe plat™gewalst waa.

Kamaraad Stalin en Mao Tze Tung zullen altijd
paraat blijven om te zorgen, dat Azië niet Amerikaans wordt»

Wij willen ons zelf blijven en in vrede leven
met alle volken en in de eerste plaats met het Indone-
sische, aan welk volk wij zoveel verschuldigd zijn.

Wij hebben onnoemelijk veel fouten goed te maken,
maar het goede gedeelte van ons volk krijgt geen kans
om er te komen werken en leven.

In plaats van de goeden komen er benden van re-
aotionnairen.

.Be politie om te beginnen is in de top nog bijna
geheel KNIL en oud-politiemannen.

Het leger is vol z.g. instructeurs, daar zorgt de
Sukiman-regering voor.

Als in Duitsland in verschillende bladen Mevrouw
Sukarno wordt vergeleken met Eva Peron van Argentinië,
weet men toch wel, hoe gaarne Sukarno fascistische dic-
tator zou willen zijn.

Wat heeft hij in de oorlog anders gedaan dan zijn
eigen mensen geofferd aan de Jappen.

Selukkig echter is er nog de Sobsi, die muloenen
leden telt en die zal verhinderen, dat Indonesia evenals
de Philippijnen Amerikaans wordt.

Als de Dreezen en de Beelsen en de Logemannen
menen, dat Nieuw Guinea voor hen de springplank zal kunnen
zijn, vergissen zij zich.

Misschien geloven zij het niet, omdat ik het zeg,
maar later zullen zij zien.

De P.v.d.A., die vroeger bijna gelijke woorden
als de onze liet horen ten opzichte van een onafhankelijk
Indonesië, laat nu in' het Parool heel wat anders schrijven
Zijn zij, of wij veranderd???

Kamaraad Voskuyl moet in de jaargangen 1946 en
1947 zijn eigen artikelen vergelijken met die, welke hij
nu schrijft.

Het Indonesische Volk wordt nog steeds koloniaal
geregeerd. Het lijkt wel niet zo, maar ik verzeker U, dat
het geld nog steeds in sommige Hollandse beurzen blijft
stromen.

Maar wij gaan rustig door en zullen ons verzetten
tegen elke agressie van rechts..

Ik stel U voor het ̂ volgende telegram te zenden
aan de Regering in Indonesië:

"De vergadering van twee duizend mensen,Indone-
siërs en Nederlanders, gehouden op de l?e Augustus 1951,
eist onmiddellijke vrijlating van allen, die gearresteerd
werden voor de goede zaak.*"
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Hierop volgde groot applaus.

, Ook gedenken wij kamaraden enkele van onze eigen
jongens, die het aangedurfd hebben te weigeren naar
Indonesia te worden, gestuurd om er tiddens de acties
moord en doodslag te plegen.

Ben dezer dapperen is Piet van Staveren, die nu
zeven jaar in de gevangenis te Leeuwarden moet door
brengen voor deze edelmoedige daad.

Ik stel dus voor kamaraden staande deze vergadering
een telegram te sturen aan de regering Drees met de eis,
dat van staveren onmiddellijk vrij gelaten wordt.

Tervolgens Kamaraden, gedenken wij nu ook de bij-
zondere plechtigheid, waarop deze dag in Oost-Berlijn
gevierd wordt. Wij zenden daarom een telegram naar
Oost-Berlijn, waarin wordt vermeld, dat deze vergadering
van 2000 man de Mlloenen jonge lieden der Wereld, die
Vriendschap sluit en vrede ei^t voor de gehele wereld
met warme sympathie toejuicht.

Met het zingen van de "Internationale" werd deze
meeting besloten.

C

KB, 29 JMS. 1951.



Daarom heelt onderstaand comité het initiatief genomen veor
hef beleggen van een grote openbare herdenkingsbijeenkomst op

Vrijdag 17 Augustus
's avonds 8 uur, op het

IJsclubterrein*•
Spreken: Henk Gorfzak

Sudirdjo
Met Indonesisch eutourcet programma

Onder de volgende leuzen:

V&or opheffing van de R.T.C.-owereenkomst.

Vriendschap en samenwerking tussen Ket Indonesische
en Nederlandse volk op voet van gelijkwaardigheid'.

Vrije handel met China., opheffing tww het embarg»,

Vrede m Korea.

Vrijheid voor Piet van Staveren en de It*lf>r»esi£*
weigeraars*

Leve de onverbrekelijke solidariteit van het Nederlandse

Het Comité:
R BBANDSEN, Airikaws-ptein 37 ha,

teieioon 55769.
SUDÏKDJO,

W.KAIjr,
S uw nu,
MEVR, VAN STAVEREN,



Aan de bevolking van Amsterdam
De zeventiende Augustus is voor het Indonesische en
Nederlandse volk een meer dan gedenkwaardige dag. Het is de
dag, waarop het Indonesische volk de REPUBLIEK INDO-
NESIA proclameerde.

Hiermede verrichtte dit volk
een daad van historische betekenis.

Sedertdien sijn 6 jaren verstreken
In deze periode ontketende de Nederlandse regering tot
tweemaal toe een bloedige oorlog tegen de Indonesische
vrijheidsbeweging, die aan beide volkeren grote schade
toebracht.
Tegen de Indonesische arbeidersbeweging, draagster en leidster
van de nationale bevrijdingsstrijd, werd een ware terreur
ontketend.

Maar noch terreur, noch twee koloniale oorlogen zijn
in staat geweest de bevrijdingsstrijd van het Indone-
sische volk te breken. :

De arbeidersbeweging heeft zich integendeel aan inhoud en
omvang aanzienlijk versterkt Zij Is tot de leidende kracht
geworden in de strijd voor VRIJHEID en NATIONALE
ONAFHANKELIJKHEID, tegen de Nederlands-Amerikaanse
overheersing. '
Het Indonesiscfie volk streeft naar de verbreking van de
R.T.C.-overeenkomst.
Samen met dé boeren en andere vredelievende krachten,
strijden de werkers van Indonesië in het grote wereldfront van
verdedigers van de vrede.
Op 17 Augustus 1945 ontplooide het volk van Indonesië de strijd
tegen vreemde overheersing en koloniale onderdrukking.

Hun strijd richt zich tegen dezelfde krachten, die in
ons land de democratische rechten en het levenspeil
van het werkende volk aantasten.
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Betr. : VIERING 6e VERJAARDAG VAN. DE. INDONESISCHE BEVai.! DIHGSSTBIJD
OP 17-8- '31 TE AMSTERDAM. :

De openlucht bijeenkomst ter gelegenheid van
de 6e verjaardag van de j-ndonesische bevrijdings-
strijd, die door de C.P.N, en de P.I. te Amster-
dam werd georganiseerd en op Vrijdag 17 Augustus
1951 om 8 uur 's avonds op het ijsclub terrein
zou worden gehouden, werd op last van de Burge-
meester van Amsterdam verboden. De bijeenkomst
werd in de Diamantbeurs aan het Weesperplein ge-
houden.

De opkomst was groot, ür waren ongeveer 2000
aanwezigen, onder wie vele jongens en meisjes
beneden de 18 jaar.

De bijeenkomst werd geopend met het zingen
van de internationale, ̂ e voorzitter van het comi-
té, de heer HÜILDIÏÏG, heette de aanwezigen welkom
en zette uiteen, waarom de openlucht bijeenkomst
niet door ging. Hij noemde deze maatregel een
aantasting van de democratie. Hij verklaarde, dat
op deze avond het Nederlandse en -Indonesische
volk in -Amsterdam broederlijk de 6e verjaardag
van de Indonesische revolutie zouden vieren.
Daarna gaf hiq het woord aan een vertegenwoor-
diger van de ̂ obsi, die in de Bahasa Indonesia
sprak. Hij begroette de aanwezigen met de üobsi
groet "Bebas" (vrij, onafhankelijk). %reker was
erg onder de indruk en verheugd, dat de 6e ver-
jaardag van de Indonesische revolutie in Amster-
dam door het Nederlandse en Indonesische volk
broederlijk kon worden gevierd.
Hij weidde uit over het aandeel, dat de Sobsi
heeft gehad in de Nationale strijd. Met "bambu
runtjings" heeft het werkend Indonesische volk
de macht op de bezetters (Japanse) veroverd.
Met op de Japanners veroverde wapens heeft het de
strijd aangebonden tegen het Nederlandse kolo-
nialisme en imperialisme, dat weer zijn macht op
Indonesische bodem trachtte te vestigen.
Hij bracht hulde aan de havenarbeiders van Am-
sterdam, die geweigerd hadden de schepen met
militairen naar Indonesië te laden, iün ook aan
Piet van STAVEREN en de anderen, die geweigerd
hadden tegen het ^ndonesische volk te vechten.
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Hij veroordeelde de Indonesiërs, die met de Neder-
landers hebben samengewerkt, die de strijd hadden ver-
zwakt .
Ook bekritiseerde hij de regeringen Sjahir en Hatta.
Sjahir, die met de Commissie Generaal had onderhandeld
en Hatta met de regering -frees, die het Indonesische
volk aan het buitenlandse imperialisme hacöaiuitgeleverd.
Ra de soevereiniteitsoverdracht was het Indonesische
volk niet onafhankelijk en souverein, maar nog meer
gebonden, -̂ it komt volgens spreker door de R.T.C,
overeenkomst. Het werkend Indonesische volk moet
nu nog harder werken, opdat het 'buitenlandse imperi-
alisme meer winsten kan maken.
•tien ongeschoolde arbeider verdient nu per maand genoeg
om een w:;ek te leven. (Bat is een gezin bestaande uit
man, vrouw en drie kinderen). ̂ en geschoolde arbeider
verdient per maand'genoeg om 13 dagen te leven.
Hij stelde dan ook aan de bijeenkomst voor een motie
bij de legeringen van Indonesië en Nederland in te
dienen voor de spoedige opheffing van de S.T.C, over-
eenkomst.
Hij protesteerde;; tegen de massale arrestaties van com-
munistische leiders vlak voor de viering van de 6e ver-
jaardag van de Nationale revolutie.

Er werd een resolutie aangenomen om bij de Indone-
sische regering tegen deze arrestaties te protesteren.

-De redevoering van de ̂ obsi-man werd door de heer
SDDIRDJO vertaald in de Nederlandse taal. i>e heer
HUILDING las^daarna een telegram voor van de Sobsi
uit Indonesië, waarbij adhaesie werd betuigd met de
gezamelijke viering van de 6e verjaardag van de indo-
nesisehe revolutie. Ook werd een adhaesie telegram
voorgelezen van 4-00 taxichauffeurs en havenarbeiders
en van de pioniersgroep. voorts werd een telegram
verzonden naar de Nederlandse delegatie naar het 3e
Wereld Jeugdfestivalxin Oost Berlijn. -

Daarna werden een paar nummers door de P.J.. o.a.
pentjah en randai gegeven.

Na de pauze werd het woord gegeven aan de heer
Henk GQRTZAK,

de heer GORTZJLK gaf een overzicht van de ontwikke-
ling van de vakvereniging in Indonesië vanaf 191'9:
De pandhuisdienst staking in, 1919. -fe V.S.T.P. staking
in 1923 (B.B. en '-t-'ramwegenJ. üe maatregelen getroffen
door G.G* JJ'ock. é̂ ontwikkeling van de Partij Komunis
Indonesia vanaf 1924.i>e communistische opstand in 1927
in Bantam en Sumatra's Westkust, -̂ e verbanning van de
leiders naar Boven-£Ügbel. i>e Indonesische nationale
sti|jd na de Japanse capitulatie.
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Hij veroordeelde de regeringen Beel en Drees.
Beel om zijn Ie en 2e politionele actie en Drees om zijn
S.T.C, overeenkomst.
Ook GORTZAK was voor de opheffing van deze overeenkomst.
Hij sprak ook over Piet van STAVEREN en zijn vrienden.

iür werd een resolutie aangenomen om bij de .Regering
er op aan öe dringen om Piet van STAVEREN en zijn vrien-r
den zo spoedig mogelijk vrij te laten*

Lijst van communistische sprekers op de in diverse
plaatsen te houden herdenking van de 6e verjaardag van de

( fiepubliek.
Het comité bestaat uit J
B. Brandsen Afrikanerplein 37 hs A'dam.
Sudird.lo
'•i'ahsin
Wouter Kalf
Sunito
Mevr." v* £ t averen.
Sprekers op de meetings:

Amsterdam 17 Aug. Uiamantbeurs
H. üortzak Sudirdjo

JDen Haag 17 Aug.
P. de Groot S-qtarno

Rotterdam 15 Aug.
H. Gortzak Maruto

Zaandam 23 Aug.
Fred üchoonenberg Munarta

c .

KB, 21 Aug.
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' - ' -'"* '̂%."Brahdsen — Afrikanerplein 37 hs

BEWIJS VAN DEELNAME
aan de grote feestelijke OPENLUCHT-

:" ^ BIJEENKOMST ter gelegenheid van de

6e VERJAARDAG VAN DE
INDONESISCHE BEYRIJDINGSSTRIJD
op VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1951 op het
IJSCLTJBTERREIN
Sprekers:

SUDIRDJO en HENK GORTZAK (lid van de * Kamer)

Verder muziek, zang en dans. Aanvang 8 uur. Kosten 10 cent
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Onderwerp: Herdéaïting uitroeping

"Sepubliek Indonesia"
c A.C.O,

W»r«c-.- V*--X g,.
In antwoord op Uw bovengieiKreiKa;"'È(Chrijven kan het volgende wor-

den medegedeeld:
Het Comité* ter herdenking van de 6e verjaardag van de Indonesische

Revolutie was van plan deze verjaardag te herdenken door middel van
een openluchtbi j eenkomst op het IJsclubterrein te__Amsterdam. Door de
Burgemeester te Amsterdam werd echter afwij2end beschikt op de voor
deze bijeenkomst benodigde vergunning. Hierna werd door het comité
vergunning aangevraagd voor het houden van een bijeenkomst in de zaal
van de Diamantbeurs, Weesperplein 4 te Amsterdam. Deze vergunning
werd door de Burgemeester van Amsterdam verstrekt.
De herdenking van de 6e verjaardag vsai de Indonesische Revolutie vond
derhalve plaats te Amsterdam op 17 Augustus 1951 in de zaal van de
Diamantbeurs, Weesperplein 4.
Het verslag van deae bijeenkomst gelieve U hierbij aan tejtreffen.

r



lo, ~ '51*
Onderwerpi Verslag openbare biieenkoiast

ter herdenking van a@ 6@ ver-
jaardag vao d® Indonesische
Revolutie*

.Agjjuy (J £j ̂

. . . .. ««H»**— , . / J *?

UIT
Uil :.
Ag. RO, : .
Voor :.

R E K S E t

QD .2.4.4-Asd
116265
QD 229

f f LJ *t £y^

\T j

18 ./tügoatue 1951.

V*
•''QPS8B/UH8SAKIBQ- van desse bijeenkomst vond o*a» plaats in het dagblad
"Be amrh©idtj va» 13*8*'51 en door middel van het verspreiden van
paisfletten -o»&• op 11.8*'51 in 4mst@rda»»öost*

__ Be openbare bijeenkomst vond plaats op 17 Augustus 1951 te
ZO 100" "Uur in de Msmantbeur®» •>;-*e»perpleln te aaoterdasu De bijeenkoiaè
was georganiseerd door een comité bestaande uit de volgende personen t

ASD3gj« geboren te ötrecht 28 October 1914 ï
ebOren te Mlnggiran» 23 Hov̂ siber 1922 5
T/J&IH, geboren te Paadeglang» 6 Juli 1922 j

wouter M:
laden M a
*fn

gebaren te aiasterdam, 21 lovember 1893 »
geboren te Paeoeroean» 4 Juni 1912 en

pSMEHi echtgenote van van ag^JgEipii» geboren l Au-
U beKeigastus I

Toegang tot de bijeenkomst kon worden verkregen door het kopen van
een toenangbewije é IC oent» waarmede, diverse personen stonden voor
d© ingang van de saai. Sowel bulten si® in de saai werd gecolporteerd
met de volgende bladen: Jeugd» feraet» Trouw en Vrede* In d® gaal
werd nog te koop aangeboden een brochure over Piet van Staveren, Boven»
dien liep men met een intekeniagalijst voor giften voor hulp aan het
Eoreaanoe volk* Be aaal was voordien van esn groot aantal rode vlag£
gen* Het podium was versierd met de lederlands@ en Indonesische vlag»

ten» De 2 volgende leuzen waren opgehangens voor opheffing van de,T.c. overeenkomst t Vrede en vriendschap tuèaen de Nederlandse en
Indonesische volken*
Aanwastg waren ongeveer 2000 personen, waaronder ongeveer 50 Indonesi-
ërs» Persoaen in uniform eerden niet waargenomen. (Saai capaciteit
3000 personen).

*\ e 20» 20 uur werd de bijeenkomst geopend door de» onbekend gebleven*
voorzitter van d© avond*,

begon aijn openingsrede met een kort welkonstwoord tot de aan*»
Indoneelaob® ktameradsn» D© Burgeŝ ester van asat^-dam» so

vervolgde spreker» heeft de openlucht bi^eonkomt verbod mnt ĉ iar hij
kon toch niet verhinderen dat wi,j hedenavond hlör bijeen . ijn# Be
Burgemeester kan ook niet verhinderen d«t de ft&x&era van Sederland en
IMoiioslS steeds hechter samen sullen gaan* De IIederl-,ndse ar beid era -
klasse heof t stöede âl gestaanÉ wanneer hun kameraden in Indonesië
eerden onderdrukt, ij behoeven daarvoor slechts te ,ien niiar on^e
reaeties bij de gebeurtönlsö©a op Java in 192? en naar de muiterij
van de bemanning ven de kruiser de ':£$v@n Provinciën'1, Maar bovenal
kunnen wij wij en naar de houding van de Hederlandee «rbeiddr op 24
Septsaber lS4ö. Be arbeider® hadden- getracht de regering duidelijk
te maken» dat si j het niet eens waNWBet d© gevoerde politiek» m^or
de regering was doof • foen hê ft de Bederlan<!0e arbeider getoond wat
hi,j «aard was en heeft het werk ne©r@01e@S, Dat waa prachtig @n heeft
t©v<?n0 getoond wat eenheid tot st&nd kan brengen. Daarna heoft de
ffederlandaa regering tot tweemaal toe bloedig huisgehouden in Indo-
aeaiiJ en of dit nog niet voldoende was heeft sî  de IUT.C* overeen-
toast gesloten» welke het Indonesische volk heeft gebonden aan het
kapitaal. Het Indonesische volk is niet ZQ vrij als onse regering
wel laat ultkoaen. Het is mij daaroia dan ook een groot gsnoegen tfcana

hst
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hst woord te geren aan de secretaris van het Centraal -bureau der
8QB8I» aldus de voorssitter In ssijn openingsrede.
Deze persoon, een Indonesiër, kwam vooruit de zaal en sprak, aijn
toespraak uit in het Maleis* Be toon van Kijn rede waa aeer fel en
heftig» De groet s wBebae" werd door ie aanwezigen XndonesiSrs enthou*

j siast herhaald. Bpreker is genaamd; Willie HARIANPtTA , geboren te
1 ïapanulij 25 Maart 1922 (U bekend). "
Eijn toespraak duurde ongeveer 15 minuten en oogsfce veel applaus.
Door de In het comité aitting hebbende Sojilirdjc) werd daarna een korte
vertaling in het fiedetlands gegeven*
Be Indonesische arbeidere, boeren» nationale bourgeoisie en de pro*
Jlsasieve intellectuelen, aldus Soedirdjo in cijn vertaling, hebben
sich verzameld in 0®n krachtig© strijd voor de vrede er: vrijheid van
hun land» Zij worden daarin gestaald en gesterkt door hun eigen strijd
on door de ©rvari&gen van de andere volken welke £lch reeds hebbefe
bevrijd van het imperialistische juk. Wij weten, dat wij daarbij wor-
den gesteund door de vrije arbeiders uit de gehele wereld sr. speciaal
door de Nederlandse arbeiders» £lj danken nog de Ieder landee arbei-
dere voor hun houding in September 1946 en speciaal de havenarbeider®*
Wij gedenken vandaag de 17e Augustus 1945» maar wij denken tevens aan
ons e kameraad en blanke bloeder Met van Staveren* Wij uilen hè»
blijven gedenken als een held» De houding van Piet van Staveren en
sijn makkers is wel een grote tegenstelling met die van d© leiders
va» de Partij van de Arbeid en het B+Y.V** Dese toch hebben de twee
koloniale oorlogen goedgekeurd, wij weten echter, dat verschillende
aanhangers van de Martij* van de Arbeid en het H, 7, V. het geheel niet
eens ..ijn en waren met hun leiders. Wij sijn er echter van overtuigd,
dat deae strijd binnenkort nog heviger sal woirden, aldus Soedirdjo
in aijn vertaling van de rede van Bariandja» Vooral bij de woorden
over Piet van Staveren was er veel applaus.
Be voorzitter van de bijeenkomst aaa&te daarop bekend, dat met goed*
keuring van d@ aansveslgen een motie aou morden geaonden naar de Indo-
nesische regering, waarin wordt geprotesteerd tegen de arrestatie van
tientallen vrijheidsstrijders en hun onmiddo&ijke invrijheidstelling
wordt geëist* De %t$ .-anwe eigen gaven luid/e hun goedkeuring aan de
motie.
Ook werd er een telegram gesonden naar het in Berlijn opgerichte co-
mité bestaande uit jongeren van Hederland en Indonesië*,
Hierna waa er een paus» van 21*25 tot 21.45 uur»
Sa d© pauKe werd het woord gevoerd doos- Hendricqg gpStgAS » geboren
te Amsterdam, 25 April 1908 (U bekend).
'ij herdenken heden de 6e verjaardag van d© Indonesische Revolutie,
aldus begon Gort aak îjn toespraak» Pe Bederlandoe geschiedenis
heeft ©en grote zwarte bladzijde in haar boek stean en wel de 300
jarige koloniale overheersing van de bevolking in Indoniai§* Dat daar
tegenover echter een witte bladsijde staat ie niet te denken aan man-
nen 2soal@ Dreee, Beel en Scherraerhorn. Bit is ta danken aan de Neder-
landse arbeider die zich o. a. op 24 September 1946 openlijk heeft ge-
keerd tagen de koloniale politiek van n Af» re-gering» Ik wil speciaal
het woord richten tot de ongetwijfeld aaxbesigejl kameraden van de
Partij van de Arbeid en het H»?.?.. Kameraden het Indonesische Volk
is niet zo vrij als uw leiders het doen voorkomen. Ik aal daarom en-
kele voorbeelden aanhalen, waaruit U kan zien dat het volk niet vrij
is. Bij de E.f»C. is bepaald, dat het land van de boeren weer terug

moest
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moest worden gegeven aan Se kapitalistische overheersers. Ben volk
dat vrij Is doet dit niet* B© voornaamste posten bij het leger en
politie si^n in handen bij 4© vroeger© officieren van het K.JT.I.L*»
dit heeft ook ln"het Algemeen Handelsblad" gestaan» Een volk dat vr
is doet dit niet. De winsten «elke «orden behaald op de 'plantage1» ©nss.
zijn heel groot 9 maar het geld' koat niet ten goede aan de bevolking*
Het 'geld vloeit in d© sakken van de kapitalisten» Een volk dat vrij
is vindt dat niet goed, Door de regering Sokarno z4jn dezer dagen di-
verse vrljhöldastrijdejag-Qörresteerd» Een volk dat vri^ is doet dat
niet. Kameraden van de Farti^t van de /rbeid^zo sou ik nog enige tl^d
door kunnen gaan. ïoen Indonesië nog officieel Eederlands-Indii heette,
had het Nederlandse koloniale kapitaal 3 milliarfi gulden belegd ia
Indonesië* ïhans au Indonesië "vrij " ie blijkt er 8 milliard gulden
belegd* Hult&tull heeft eens geocltreven, dat er tussen de Dollard en
de Sohelde een roof staat lag» Hij bedoelde daarmee, dat de Javaan .
werd uitgebogen. Welnfc kameraden daar is thans niet veel aan verandert.
want het enige verschil is dat niet alleen d© gulden aai de macht is»
maar ook de dollar, Be machthebbers uit deze landen auigen het volk
van Indoneeii uit*
Om in Indonesië rond te komen moet een gaain bestaande alt man, vrouw
en 3 kinderen ongeveer verdienen 728,75 Rupiah. Het overgrote deel
van het Indonesische volk verdient per maand 247»39 Supiah» Alle win-
sten komen in de aak van de oorlogsophitsera.
Kameraden wij moeten strijden voor de vrijheid van het Indonesische
volk. Het Indonesische volk l» niet vrij,
Het Mederlaadae en Indonesische volk wordt geregeerd door liet kapita-
listische Amerika, amerlks fiat een bedreiging la voor d e vrede ia de
wereld* Kameraad van de Partij van de Arbeid gij gelooft dit alle»
misschien niet omdat Ik dat «egf aldus Gortzali, maar toen Uw leiders
nog niet geheel en al aan de lijn liepen van d® Amerikanen, toen yö»»
den ook ali Amerika niet alles, ïk citeer thane voor 0 de heer Voakutl
in zijn wekelijks commentaar voor de v. A. R. a. microfoon op 9 lovember
1946. foskuil vertelde toen 3 fruman is een mislukkeling, de overwinning
van de republikeinse partij ia een ramp voor Amerika en het htratel
van het Amerikaanse kapitalisme is een bedreiging voor de vreda*
foekuil aal deze woorden thans niet meer mogen herhalen» ao hij dit
3ou*willen. Kameraden van de Partij van de Arbeid «n het ir, T. 7* neemt
«en voorbeeld aan de kameraden van de 303SI. Sri j moet atrijd voerim
voor de terugkeer van Uw organisatie In liet w* 7. V.. Baar hoort ook U»
organisatie in thuis.
Dat y?ij thana hier de 17e Augustus 1945 herdenken ie mogelijk gemaakt
door de vernietigende slagen die het heldhaftige Sovjet leger het fas*
oiatioche Japan heeft toegebracht, Het Japan, dat thans weer opnieuw
:̂ al morden bewapend. Amerika dat probeert om Korea te bemachtigen
heeft er voor 2Orggedria|ent dat Korea vrijwel niet meer bestaat, want
heeft Mao Arthur aelf niet gesegd, dat er van het land én volk van
Korea niet ve@l meer over «me* wanneer het geweten van Mae Arthur
reeds op de vuilnisbelt is verrot* dan nog aal het volfc van Korea be-
staan* (applaus)
Kameraden wi;j moeten strijden voor de vrede tussen de volkeren. Wij
moeten onae actie opvoeren voor de oproep van een vredeepact tussen
de <prote vî f , Laten wij een voorbeeld nemen aaaa de makkers in Iifedo-
nesië welke onder moeilijke omstandigheden 450. OOG handtekeningen heb-
ben ver ameld. 'ij moeten ook de strijd opvoeren voor de invrijheld*
stelling van onse kameraad Piet van Staveren» Det;e vrl^heidstrl^der
heeft 7 jaar gevangenisstraf gekregen en alt thans als een misdadiger
in de gevangenis in Leeuwarden. Hij moet daar niet Bitten» isaar een
man als Westerling hoort daar thuis. lïese heeft de dood op jijn geweten

van
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van tienduizenden Indonesische kameraden* B© Indonesische aarde brandt
oü-ler de voeten van de onderdrukkers. De regering Su&iman oefent een
terreur uit op de arbeiders, llaar de Indonesische aarde aal 30 heet
viorOen aan ïion voeten» dat sig het niet meer sullen kunnen uithouden.
De dag üül komen dut de Indonesische arbeider aal zeggen! .üukiman»
f oe tö ieraan ( golacbj.
£.iXieraden wij stellen opnieuw eisen a;„n de EederLundae regering* en
wel de volgende: ontbinding van de Ronde Tafel Cvereenkoiaet en de ver-
verging daarvan door een verbond va& vriendschap en aaffieü.varking toe-
oen het Nederlandse en Indonesische volk Cj.; voet v&n volledige gelijk-
waardigheid. Toor ae tt-ruy t reldiing van alle Êöderiaitdöe strijdkrachten
uit Indoneoiê*. ?oor de onmiddellijk© vrijlating van Üet van Staveren
de Hollandse soldüfct die het symbool is geworden van on:-;e gemeenschap-
pelijke strijd, ïegen de herbev;atenin̂ ; var? het Japanse fasciame en de
afclaiting van een eenai^dig vredesverdrag met Japan. I«ve de 6e v«r-
j.' ardi-^ ̂^ ̂ G Indonesische revolutie, leve de e-nheiö vr̂ : olank en
bruin in cle strijd tegen het imperialisme en voor dwrede, L©ve de
ComtauniBtische Partij van Indonesië'. Leven de yoswunistiseke Partij
v-;:ii Chinj: GÏI .ijn leider MBO fse-toeng en leve Btalln» de aanvoerder
van ö.e gehele Mengheid in haar strijd voer vrijheid en vrede , aldus
"b^^lcot (Jortssk sijn rede..
Vervolgens dealde de voursitter van de avond nede, dat er eaii telegram
a ou werden gebonden ni-ai1 de Nederlandse regering net de cis tot vrij-
lating Vul; Piet van £ toveren en de andere Indonesib'-dieiisttveiceraaps»..
Bovendien ;-..o deelde hij tevens mede aoa de octie te t vrijlating van\;.
Piet van Staveren weer worden vergroot. De-e actie scu echter ook geïd;
kosten on datrcsa vorï;ocht hij de fanvver,igen de collecte te herdenken
welke 'bij de uiting jaou worden gehouden. Hierna verklaarde de voor-
aitter de bijeenltoKast te 22.15 uur voor gesloten.
Voor de aanvang van de bijeenkcwet en ter afwisseling van <ïe diverse
sprekers werden door de muziekvereniging "Avaatl" en het aangkoor
"Korgenrood" enige muziek en üujagnuruaer© ten gehore gebracht» ook
verleende een Indonesische öiinsgroep haar medewerking.
De bijeenkomt had een rustig en ordelijk verloop.

m - 5.
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Copie voor 00,115079

7 AUG 1951
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Javaa traat 68

Blijkens het in afschrift hierbij gevoegde be-
richt, voorkomende o»a. in de Haagse editie van "Se
Waarheid" van 28 Juli j.l*, is er een coBsaunistisch
comitl gevormd in verband met de herdenking van het
feit, dat op 17 Auguataa 1945 de "Sepubliek Indonesia"
werd geproclameerd. Het comité heeft aich ten doel ge-
steld dit ;Jaar te Owent een 'grote openbare bijeenkomst
te'beleggen.

Met het oog hierop moge ik U verzoeken mij wel
op de hoogte te willen houden van do door het comité*
ontwikkelde activiteit en van de te Uwent getroffen
voorbereidingen. Voor toezending van verslagen der ge-
houden bijeenkomsten houd ik mi3 mede gaarne aanbevolen.

HEÏ HOOFD VA!1 DE Dl ES 31
Namens deze,

•4

A

de Heer Hoofdcommissaris van Politie,

3 T E R P A M.

Aan de Heer Hoofdcoffiffiiasaris van Politie,
te
'a-G R A V B N H A G E.

Aan de Heer Hoofdoommisaar is van Politie,
te / /
R O T I E R L. A M. A^f // ̂l./"̂  .,-

Aan de Heer Commissaris van Politie,
te
Z A A S D A M.

K. E. BRESLAU

Rappe l : 10-9-1.951.
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RAPPORT.

Van: OAW/I

Bijl.: één.

De 17de Augustus a. s. wordt wederom het f e t herdacht
-zoals elk jaar- dat de "Republiek Indonesië" werd uit-
geroepen. De "Perhimpunan Indonesia" heeft bereids cir-
culaires verspreid om voor de "feestviering" belangstel-
ling te wekken (00:114-284-).

Tijdens de op 26 Juli j.l. te Amsterdam gehouden z.g.
Kadervergadering (district Amsterdam) der G.P.H. heeft
Paul de GROOT -blijkens "De Waarheid" van 2? Juli j.l.
gezegd-: "Van grote betekenis is dit jaar de viering
"van de verjaardag van de Indonesische revolutie. Laten
"wij daarom zorgen, dat aan de viering in Nederland
"massaal door de Nederlandse bevolking wordt deelgeno-
"men". Dit heeft DE GROOT kennelijk verklaard in verband
met een andere uitspraak zijnerzijds tijdens vorenbe-
doelde vergadering, namelijk dat êe revolutie in Indo-
nesië niet dood is en dat zij bezig is opnieuw op te
komen.
Te Amsterdam is blijkens het in afschrift hierbij ge-
voegde bericht,voorkomende o.a* in de Haagse editie
van "De Waarheid" van 28 Juli j.l.̂ een comité opgericht,
bestaande uit bekende Indonesische en Nederlandse com-
munisten. De Indonesische communisten zijn:
a STJDIRDJO, hoofdbestuurslid P.I., B.7.C.-propagandist
"" enz. enz.;
b E. TAHSIN, P. I. er en actief werkzaam voor de commu-
"" nistische propaganda; en
c R.SUNITO, Voorzitter Hoofdbestuur P. I.
Volgens bijgevoegd bericht worden er dit jaar in vier
plaatsen in Nederland grot̂ e openbare bijeenkomsten ge-
organiseerd n.l. te Amsterdam, Den Haag, Zaandam en
Rotterdam, Waarom Zaandam ook ditmaal gekozen is, is
niet duidelijk.
Er wordt dezerzijds voor zorggedragen -na gepleegd
overleg door afd. B- dat de nodige rapporten door
onze Dienst zullen worden ontvangen.

CAW/I, 2 Augustus 1951*
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Nederland herdenkt: .,'r—'

6 jaar Republiek
Indonesia

QP 17 Augustus a.s. zal het 6 jaar
geleden zijn, dat de Kepubliek

Indonesia werd geproclameerd.
Met deze historische gebeurtenis werd

een nieuwe periode ingeluid in de strijd
van het Indonesische volk voor vrijheid
en onafhankelijkheid.

Naar aanleiding hiervan hebben on-
derstaande personen een comité ge-
vormd. Dit comité heeft zich tot doel
gesteld dit jaar in vier steden yaxijonf
land., te weten: -SmsïerSaïïC "QenHaag,
_ï—"-J(—a» - n n- "'•* .̂ "-l-Jl. . «inilM»!»'

Zaandam en_
btJêëïïKomsten te~15êlêggen ter herden-
king van de zesde verjaardag van de
Indonesische bevrjjdingsstrgd.

Het comité doet een beroep op alle
progressieve v e r e n i g i n g e n , o r-
ganisat ies en p e r s o n e n om aan
het welslagen van deze bijeenkomst bun
medewerking te schenken en zo moge-
Hik deel te nemen aan de voorbereidin-
gen die hiervoor getroffen moeten wor-
den.

' Het comité zal zo spoedig mogeHjk
door middel van manifesten en andere
publiciteitsmogemkheden bekend maken
WAAR en WANNER in de respectieve
plaatsen de bijeenkomsten zullen worden
gehouden.

Gelden en andere bewijzen van In-
stemming worden gaarne ingewacht bt)
het secretariaat.

Het comité:
B. Brandsen, Afrikanerplein
37 hs., Amsterdam, tel. 55769.
Sudirdjo
Tahsin
Wouter Kalf
Sunito
Mevrouw Van Staveren.



OAW/Ï CO j 114-28*

«BilS-ftSKIS ¥4S

te. l
»i 2

doo ik U toGüüiaen copie van twea oirculairoa
van de "Bsrh-ij^xiüaji Indoneaia" i^spectiövoli.ik van 25 Ju-
ni en l Juli J.l.t naar de inhoud, waarvmn ter bekorting

moge worüsn,

HOOffi TAB Dl DïfflfSf•-'

Mr K. E. BRËSLAU

Aan 4e Heer HoofdooKimissaria van Politie
te
A M 8 f J fi S A M.



S E R U A N
PERHIMPUMAN INDONESIA KBPADA SEGENAP BANSSA IHDOKSSIA

BERHUBÜWG DENtfAN HARI 17 AGUSTUS .1951 J. A. J.

Hari 17 Agustus 1951 j. a. d. adalah Hari Nasional bagi seluruh bangsa
Indonesia. Hari istimewa itu tidak sadja akan kita rajakan, oleh kare-
na kita sudah lazim merajakannja dan tidak sadja oleh karena kita hen-
dak mempertahankan tradisi belaka. Akan tetapi dalam memperingati Hari
17 Agustus 1951 sebagai Hari Perdjuangan Wasional, kita tak akan lupa
memperingatkan pada seluruh bangsa Tndonesia, bahwa tjita2 jg tertjan-
tum dalaa hati-sanubari mereka pada tahun 1945 belum lagi tertjapai.
Melainkan sebaliknja. Keadaan rakjat - baik mengenai keadaan aosial
maupun jang mengenai perekonömian - makin hari makin bertambah djelek.
Keadaan demikian disebabkan, oleh karena dengan adanja "kemerdekaan"
dan "kedaulatan" jang katanja sudah diberikan pada rakjat Indonesia
pada tahun 1949, tidak membawa keraakmuran bagi rakjat djelata. Melain-
kan memberi kesempatan luas bagi kaum imperialis luar negeri untuk ne~
radjalela di tanah»air dan mengHraö tenaga rakjat eetjara merdeka dan
berdaulat .
Tidak itu sadja. Kaum pekerdja, kaum tani atau golongan lainnja jang

berani bergerak untuk perbaikan nasib atau untuk hak2 demokrasi mereka
ditindas setjara kedjan. BerpuluM2, beratus2, bahkan beribu2 bangsa
kita telah mendapat hukuman jang buas dan kedjan.
lain dari itu berdjuta2 kaum burnh lainnja sedang menderita, oleh ka-
rena hak-hak mereka telah dikurangi atau dilutjuti saraa sekali. Bera-
tus2 bahkan beribu2 kaum tani telah menderita, jang disebabkan oleh
karena tanah raereka dirampas oleh kaum p end j ad j ah luar negeri. Beratus
ratus kaum peladjar terlantar, ber"Bagai2 pengusahaNasional dan golong-
an Iain2nja, telah mengeluh-kesah, jang semuanja disebabkan -adanja si-
stim ekonomi kolonial jang masih tetap membelunggu seluruh kepulauan
tanah-air.
Hal2 ini pulalah, jang menjebabkan bahv;a kita sesungguhnja merajakan
Hari 17 Agustus j. a. d. tidak sebagai tradisi belaka, bahkan sebagai
Hari Perdjuangan jang tegas dan berarti. Jaitu perdjuangan untuk mera-
bulatkan tekad, agar dengan tempo jang pendek dapat kita memenuhi ke~
wadjiban dan memenuhi tjita-tjita seluruh Nusa dan Bangsa.
Oleh karena itu, maka Hari 17 Agustus 1951 jang akan datang adalah

Hari untuk menggembleng segenap kekuatan rakjat Indonesia jang masih
ĵinta akan kemerdekaan dan demokrasi jang sedjati. Lain dari itu Hari
Naeional jang akan datang memberi kesempatan luas p.ada kita pula untuk
membuka kedok para penghasut perang dan para begun&al2nja jang bernak-
sud menjeret negara kita kearah peperangan dunia këtiga, dan jang se-
karang sudah terang-terangan memakai bahan2 mentah Indonesia untuk
persiapan peperangan jang dikehendakinja.
Dengan tjara demikian, maka sebagian rakjat jg selalu menderita, ta-

pi jang tidak mengetahui djalan untuk mengatasi penderitaan dan kesuka-
ran mereka itu, akan dapat disedarkan setjara tersusun dan teratur»
Berhubung dengah hal-hal tersebut diatas dan berhubung dengan Hari

Nasional jang akan datang, maka kita berseru pada seluruh rakjat Indo-
nesia, untuk bersama-sama merajakan Hari 17 Agustus 1951, sebagai Hari
Perdjuangan. Jakni Perdjuangan massa Kak j at, kearah Negara jang benar2
Bebas, Damai dan Sedjahter'a!

PEHHIMPÜNAN IKDONBSIA.

Amsterdam, 25 Djuni 1951.
ooüoo



—17 AUGUSTUS —
HMI PERDJEIVCVJ rv^r-ir

HARI 17 AGUSTUS adalah HARI PERDJUANGAN NASIONAL bagi selu-
ruh rakjat Indonesia.-
HARI 17 AGUSTUS oleh tiap2 warga-negara Indonesia. oleh tiap
pentjinta tanah-air Indonesia sangat didjundjung tinggi seba-
gai hari lambang persatuan nasional, sebagai hari meletusnja
perdjuangan rakjat Indonesia melawan tiap matjam pendjadjahan
dan penindasan jg selama tiga abad menimpa penghidupan rakjat
ditanah-air.-
Tahun pertama, tahun kedua. tahun ketiga ....... dan sekarang
tahun ke-enam kita peringati hari perdjuangan nasional :

17 AGUSTUS 1951.-
Diluar negeri, terutama di Nederland pun hari jang mulia ini
akan diperingati selajaknja,-
Oleh sebab itu PERHIMPUNAN INDONESIA pada tahiin ini akan me-
njelenggarakan perajaan 17 Agustus bagi segenap putera & pu-
teri Indonesia diluar negeri, akan raembahagiakan hari ini dan'
akan meraenuhi peringatan ini dg semangat perdjuangan. sedjati,—
Pada tgl.17 Agustus 1951 jg 'djatuh pada hari Djum'at-malain,
PEEHIMPUNAN INDONESIA bersataa organisasi2 jg memahamkan akan '
andjuran Perhimpunan Indonesia akan menlelenggarakan hari per-
ingatan perdjuangan nasional bertempat dikota: DEN HAAG,- ,
Atjara perajaan ini akan dilangsungkan pada malam tsb. dige-
dung AMICITIA (zaal jg terbesar) dgn berisi pelbagai ragam
pertundjukan kesenian, serta pelbagai sumbangan kebudajaan
dari kawan2 kaum buruh, kawan2 pelajaran, kaum ibu dan kawan2
pemuda dan peladjar.

KAMI merasa perlu menjampaikan pemberi-tahuan ini beberapa •
sa'at sebelum mendjelang perajaan hari nasional tsb, oleh ka-
rena sesungguhnja kami ingin membulca kesempatan pada tiâ 2 '
putera dan puteri Indonesia di Nederland untuk turut memikir1-
kan pula alcan sumbangan serta bantuan j g bisa dihidangkan pa-
da hari perajaan jg kita alcan adalcan bersama-sama seperti tsb,
diatas.-
Marilah kita beramai-ramai menudju: Perajaan 17 Agustus 1951!

Amsterdam, 1 Djuli 1951.-
PERHIMPUNAN INDONESIA.
Amsterdam / Den Haag.-
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Verbinding: Ko.12

Doss.4/79

Onderwerp: Circulaires P.I.

Dat uiajont vangst- bericht: 17 Juli 1951.

20 Juli

Hierbij wordt toegezonden een 2-tal circulaires,
welke door de HPerhimpunan Indonesia" werden uitgegeven
in verband mat de Indonesische nationale herdenkingsdag
op 17 Augustus a.s.
i, Een vertaling in de ïïederlanase taal van genoemde
Icirculaires gaat hierbij, (einde)

23 JUÜ 195T



VERTALING VA1T DE IJJ HST MALEIS GESTELDE CIRCULAIRE.

OPROEP

PÏÏHHIMPUHAN IÏÏDOFBS IA (IFD. VERE1IIGIÏTG, BIJEEHZOMST )
AAK ALLE INDON3SIBR5 PI VBRBAHD MST DE 17e AUGUSTUS A.S.

De l?e Augustua a. s. is een Nationale (Feest) dag
voor ajLie Indonesiërs. Die bijzondere dag zullen wij
niet alleen vieren, omdat wij het . verplicht; zijn en
ook niet omdat wij een traditie zonder meer willen hand-
haven. Maar door het herdenken van de 17e Augustus lyi?l
als een nationale verzetsdag, zullen wij niet vergeten
alle Indonesiërs er aan te herinneren, dat de verlangens,
die zich in hun binnenste hebben opgestapeld (sedert;
194!? weer niet zijn bereikt, doch het tegengestelde (om-
geKeerde) .

A De toestand van het volk - hetzij sociaal, hetzij
j| economisch - wordt met de dag slechter,

De toestand is zodoende vastgelegd, omdat (doordat)
de vrijheid en het geluk, die volgens zeggen reeds aan
het Ind. volk zijn gegeven in 1949» geen voorspoed aan
het gewone volk hebben gegeven (of voor het volk hebben
gebracht).

Integendeel hebben zij ruime gelegenheid gegeven aan
buitenlandse imperialistische mogendheden om de baas te
spelen in het vaderland en het vermogen van het volk te
verkrachten, in plaats van vrijheid en geluk.

Niet dat alleen arbeidersbond, landbouwers of andere
verenigingen, die durven te regeren om hun lot of hun de-
mocratische rechten te verbeteren, worden^slïreng onder-
drukt. 10-Sallen, 100-tallen, ja 1000-en landgenoten heb-

• ben reeds onbarmhartige en strenge straffen gekregen. Be-
halve deae hebben millioenen andere vakverenigingen nog te
lijden, omdat hun rechten. worden verminderd of geheel ont-
nomen. 100-en, ja 1000-en landbouwers hebben geleden door
het ontnemen van hun land door buitenlandse koloniale mo-
gendheden. 100~0h studenten, die aan de nationale inspan-
ning deelnemen en andere verenigingen, hebben gezucht,

1 economisch
Deze toestanden bevestigen weer, dat wij werkelijk de 17e
Augustus a. s. niet als een traditie zonder meer vieren,
maar als verzetsdag van belang en betekenis.

Deze strijd om de taak te voleindigen, mits wij bin-
/ nen korte tijd onze plicht doen en de wensen van alle
l j3ilanden en volkeren vervullen.
| Daarom is de 17e Augustus a. s. een dag om alle krach-

^ /ten van het Ind. volk, dat nog vrijheid en werkelijke demo-
*"" [̂ oratie verlangt, samen te voegen.

Bovendien geeft de a. s. nationale dag ons buitenge-
, woon gelegenheid om de oorlogsstokers en hun aanhangers te
ontmaskeren, die van plan zijn ons naar de 3e oorlog te
slepen en die nu de Indonesische grondstoffen blijken aan
te wenden voor de Voorbereidingen voor de oorlog, die aij
willen. Op deze manier zal het volk, dat steeds lijdt,
maar niet weet op welke wijze zich uit hun lijden en moei-

1 ' -lijkheden-
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lijkhsden te werken, bewust worden gemaakt met vereniging
en organisatie.

In verband met bovengenoemde omstandigheden en a.s.
nationale feestdag, roepen wij het hele Ind.voik op om
tezamen de l?e Augustus 1951 te vieren als een verzetsdag
(strijddag). Dat wil zeggen strijd van het 'hele volk naar
een land, dat merkelijk vrij,.vredig en welvarend is.

PEHHIMFUMÏT lïïDOlTBSIA.

Amsterdam, 25 Juni 1951.

-o-o-o-o-o-
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• . S E R U A N

PERHIMPUEO IEDONESIA KEPADA SEGENAP BANGSA INDONESIA

BEBHÏÏBüNG- DEKGAN HARI 17 AGUSffUS .1951 J. A. P.

Hari 17 Agustus 1951 j. a. d. adalah Hari Nasional bagi seluruh bangsa
Indonesia,, Hari istimewa itu tidak sadja akan kita rajakan, oleh kare*-
na kita sudah lazim merajakannja dan tidak sadja oleh karena kita hen-
dak mempertahankan tradisi belaka. Akan tetapi dalam memperingati Hari
17 Agustus 1951 se"bagai Hari Perdjuangan Nasional, kita tak akan lupa
memperingatkan pada seluruh bangsa Indonesia, bahwa tjita2 jg tertjan-
tum dalam hati-sanubari mereka pada tahun 194-5 belura lagi tertjapai.
Melaihkan sebaliknja. Zeadaan rakjat - baik mengenai keadaan sosial
maupun jang mengenai perekono'mian - rnakin hari makin bertambah djelek.
Eeadaan demikian disebabkan, oleh karena dengan adanja "kemerdekaan"
dan "kedaulatan" jang katanja sudah diberikan pada rak j at Indonesia
pada tahun 194-9» tidak membawa kemalomiran bagi rakjat djelata. Melain*
kan memberi kesempatan luas bagi kaum imperialis luar negeri untuk ne-
radjalela di tanah-air dan menguras tenaga rakjat setjara merdeka dan
berdaulat.
Tidak itu sadja. Kaum pekerdja, kaum tani atau golongan lainnja jang

berani bergerak untuk perbaikan naeib atau untuk hak2 demokrasi mereka
ditindas setjara kedjam. Berpuluh2, beratus2, bahkan beribu2 bangsa
kita telah mendapat hukuman jang buas dan kedjam.
Lain dari itu berdjuta2 kaum buruh lainnja sedang menderita, oleh ka-
rena hak-hak mereka telah diJoirahgi atau dilutjuti sama sekali, Bera-
tus2 bahkan beribu2 kaum tani teléh menderita, jang disebabkan oleh
karena tanah mereka dirampas oleh 'kaum' pendjadjah luar negeri. Beratus
ratus kaum peladjar terlantar, bea*bagai2 pengusahanaaional dan golong-
an Iain2nja, telah mengeluh-kesah, jang semuanja disebabkan -adan j a si-
stim èkonomi- kolonial jang mas.ih tetap membelunggu seluruh kepulauan
tanah- air.
Hal2 ini pulalah, jang menjebabkan bahwa kita sesungguhnja merajakan
Hari 17 Agustus j. a. d. tidak sebagai tradisi belaka, bahkan sebagai
Hari Perdjuangan jang tegas dan berarti. Jaitu perdjuangan untuk mem-
bulatkan tekad, agar dengan tempo jang pendek dapat kita memenuhi ke-
wadjiban dan memenuhi tjita-tjita seluruh Nusa dan Bangsa.
Oleh karena itu, maka Hari 17 Agustus 1951 jang akan datang adalah

Hari untuk menggembleng segenap kekuatan rakjat Indoneé'ia jang inasih
tjinta akan kemerdekaan dan demokrasi jang sedjati, Lain dari itu Hari
Nasional jang akan datang memberi kesempatan luas p.ada kita pula untuk
membuka kedok para penghasut perang dan para begundal2nja jang bermak-
sud men;) er et negara kita kearah peperangan dunia ketigas dan jang se-
karang sudah terang-terangan memakai bahan2 mentah Indonesia untuk
persiapan peperangan jang dikehendakin j a .
Dengan tjara demikian, maka sebagian rakjat jg selalu menderita, ta-

pi jang tidak mengetahui djalan untuk mengatasi penderitaan dan kesuka-
ran mereka itu, akan dapat disedarkan set jara tersusuh dan teratur*
Berhubung dengah hal -hal tersebut diatas dan berhubung dengan Hari

lïasional jang akan datang, maka kita berseru pada seluruh rakjat Indo-
nesia, untuk bersama-sama merajakan Hari 17 Agustus 1951» sebagai Hari
Perdjuangan. Jakni Perdjuangan massa Rakjat, kearah Hegara jang benar2
Bebas, Damai dan Sedjahtera!

PEHHIMPÜNAN INDONEBIA,

Amsterdam, 25 Djuni 1951.
. ooOoo—~—



17 AUGUSTUS--.
PEftDJEIA^CAl M V;?ON -ir,

HARI 17 AGUSTÜS adalah HARI PERDJUANGAN NASIONAL bagi selu-
ruh rakjat Indonesia. -
HARI '17 AGUSTUS' aleh tiapZ warga-negara Indonesia ? oleh tiap
pentjinta tanah-air Indonesia sangat didjundjung tinggi seba^-
gai hari lambang 'persatuan nasional, sebagai iiari meletusnja
perdjuangan rakjat Indonesia 'melawan tiap mat jam ,-pend jad jahan
dan penindasan jg selama tiga abad. meninipa penghidupan rakjat
ditanah'-air.~
Tahun pertama, tahurt kedua. tahuji ketiga ,.„..,, dan sekarang
tahun ke-enam kita peringati hari perdjuangan nasional :

17 AGUSTÜS 1951.-.
Diluar negeri, terutama di Nederland pun hari jang mulia ini
akan diperingati sela'jaknja»-- •
Oleh sebab itu PERHIMPUNAN INDONESIA pad a tahun ini .akan me^
njelenggarakan perajaan 17 Agustus bagi s-egenap put er a & pu-
t.eri Indonesia diluar negeri '± akan membahagiakan hari ini dan'
akan memenuhi peringatan ini dg semangat perdjuangan, _sed jati-y
Pada tgl., 17 Agustuer1951 jg/%jatuh pad a hari Djum'at-malam,'

Perhimpunan Indonesia akan" menjelenggarafean hari per-
ingatan perdjuangan nasional 'bertempat diko'taï DEN HAAG,- ,
At jara ..perajaan ini akan dil̂ iigsungkan pada malam tsb, 'dige-
dung AlïGITIA (zaal j g terbeéar) dgn berisi pelbagai ragam
pertundjukan kesenianj serta pelbagai sumbangan kebudaj'aan
dari kawan2 kaum buruh, kawaB.2 pelajaran, kaum ibu dan kawan2
pemuda dan peladjar.

KAMI merasa perlu menjampaikan pemberi-tahuan ini beberapa '
sa'at sebelum mendjelang perajaan hari nasional tsb» oleh-ka-
rena sesungguhnja kami ingin membulca kesempatan pada tiap2 '
putera dan puteri Indonesia dl Nederland untuk turut memikir'*
kan pula akan sumbangan serta bantuan jg bisa dihidaligkan pa-
da hari perajaan jg kitst, akan adakan bersama— sama seperti tsb,
diatas.- , . , . . . . _
Marilah kita beramai-ramai menudju: Perajaan 17 Agustus 1951!

Amsterdam,, 1 Djuli 1951.-
PERHIMPUNAN INDONESIA,
Amsterdam- / Den Haag,-



VERTALING VAN EEN IN HST MALEIS GESTBLD73. CIRCULAIRE.

De l?e Augustus is de nationale veraets (strijd) dag van
het hele Ind. volk.

De 17e Augustus wordt door elke Ind. onderdaan, door elke
vaderlandslievende Indonesiër zeer hoog gedragen, als
dag van nationale eenheid, als de dag, v? aar op de strijd
van het Ind. volk ontbrandde, elke soort van onderdrukking
en kolonisatie weerstaat, die drie eeuwen lang het leven
van het volk in het vaderland heeft bemoeilijkt.

Ie Jaar, 2e, 3e en nu het 6$ jaar herdenken wij de natio-
nale verzetsdag 17 Augustus 1951.

In het buitenland, vooral in Nederland zal deze grootse
dag vseer op gepaste wipse herdacht worden.
Daarom zal de Ind.Ver^dit jaar zorgen voor het vieren
van de 17e Augustus door alle zonen en dochteren van Indo-
nesië in het buitenland. Geluk brengen op deze dag en de
viering besluiten met het bewustzijn van de strijd ....... ?

Op de 17e Augustus 1951, welke op een Vrijdagavond valt,
zal de Perh.Ind. en de verwante organisaties zorgen voor
de viering van genoemde dag in Den Haag.

De viering aal vjorden voortgezet op genoemde avond in
l]
d

zaal], gevuld met allerlei muziek en to-
neel en allerlei bijdragen van onze vrienden, vakvereni-
gingen, zeeliedenver. , vrouwenorganisaties, jongeren en
studentenver .

Wij voelen het als een plicht U deze kennisgeving zoveel
(dagen) tijd van te voren te doen toekomen, omdat wij .wer
kelijk wensen voor elk kind van Indonesië in Nederland de
gelegenheid te openen om weer mede te werken aan of bij
te dragen indien op tijd in de feestvreugde op de herden-
kingsdag, die wij tezamen zoa-is boven beschreven zullen
houden.

Kom, laat ons vrolijk aijn voor: Het feest v. d. 17e Augus
tus 19i?l.

Amsterdam, l Juli 1951.
Perhimpunan Indonesia.
Amsterdam / Den Haag.
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MlNISfBIlE VAN 'a-öyaveafcaga, 17 Juli 1951
BINNENLANDSE ZAKEN

Sïj{.?Ü'!07 r\\\v*>- sffim
CAW/I, TA.5.
Betr.i F.Ioaidi

Mat varwtjeing naar kat rapport van Ïïw ïnllohtingandianat
van 11 Juli J.l.,_n0.233f_- B -'50,_handelende mr de
viaring, moga ik 0 veraoakan ad J wal na4«r te willan teariohtaa
«aar da in hoofde daeaa genoemde Indonesiër werkzaam ia.

HBf HOOFD TAN DE DISNSf^
Hamana da«ar

j>
Mr £• E- BKfcSLAÜ

Aan da Heer
"•KrfdcoBHaiaaaria van Politie, Rappel: 20-8-1951

. M 3 T E R P A M.



ƒ Yerbinding : \
No. 2339 - B - '50.
Onderwerp••-: Lebaran-viering.
Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar.
.Waardering bericht ••: /betrouwbaar.
Medewerken d e ; in st an t ie s : •. &&&&.•*&**+*

.-Onderjaomen; acties ; geen.t : ? > • • / . : ' : V e
Bijlage": 1. (een) . • . » • . . • - • - ; -r

• J^^faar werd ,Tern.om^n heeft -OP ffri.tdag. 6 Juli-lft51 - 20. 00, uur - in
het Minerva-pavilijóen • te Aastördam .' d©- viering plaats gevonden van de
Lebaran (einde vasten-maan-d v,an de rMöh-amedanen) •
... Het in-itiatief • tpt-i en, de organisatie van dit Lebao*an-feest berustte

" ' 4 : blieken -B, de -hierbij in af sohrif gevoegde, in de Indon;esisölie taal ge-
Stelde. Uitnodiging «n- -..pygve^mnm« ------ M- j

fl

^ -

comité) ,. .bestaande uit de uitgesproken communistisch georiënteerde Ih-
don,esiërs •:-v--~^~ — • " • • - . ' . • : • • • - . - - • ••-' "^- - ~ — • '- ''"••''• ••*•• ' • ' " " • - • " n ' " • ' • ' - -•"• - — -
OABPÈBBOKA'» Ohairun, (Menggal®;, -30- 3-1 9 M,- keken d}'/ ! ' • • • • •

X l M'avrouw \StMAÏÏ|A!CA. fiosalina, Wühelmina, geboren -POPPEGKj (Makassar,
,.2:6-1-19 29,, bekend). : ' v > . : . . - > ; .
ïat/N GIL, (Dj ok Jakarta, 11-3-1923, bekend), . ' ' -
en de tot dusver op politiek terrein nog niet op de voorgrond getreden
p don.esi-ër .--; HO SÜPI . . . ff aP-i-e. geiiog.ea te ICoba, Mtintok,' oip 10-2-1981, van

p9p 'montèUfc, én? Woiieftae lö.v.d. Höjfetraat 54"e I te AÊkstérdlamw Tan F.
'SÏDT is 'bekend, dat hij zich op l Maar t, 1947, .komende, van. Mun tok, te

sterdam vestigde; " j

Vernomen werd, dat de zaal voor dit feest gehuurd werd op naam van de
bij U bekende Slamat F^HVLAN (Karang Mjar, 20-11-1908). Opmerkelijk was
echter, dat Slamat F.ABMJ bij deze Lebaran viering niet aanwezig was.

Wel wedden opgemerkt, de hiervolgende bij ïï bekende communistische
Indonesiërs :
SINITO, Raden, (Pasoeroean, 4-6-1912) en echtgenote.
StTOIRIWO, (Minggiran, 23-11-1922).
TAHS3N, Sdi, Soeraedi, (Pandeglang, 6-7-1922) en echtgenote.

l EM Tik Djien, (Toeloengagoeng, 16-9-1918).
"Mevr. SOESILO, Lillah,(Loeti), Sitobondo, 15-11-1916.

/ In totaal warai ca. 100 personen aanwezig, w.o. vele Nederlandse -
-" Indonesiërs gehuwde - dames, gekleed in"sarong en kebaja" (Indone-

klederdracht).

Na een kort welkomstwoord en gebed door eerdergenoemde Chairun OARO-
PEBOKA, werd een rijsttafel geserveerd.

/werd Na de maaltijd/zmni in de grote zaal van het Minerva-paviljoen een
godsdienstige plechtigheid gehouden.

De avond werd besloten met een uitvoering van het bekende kunstgezel-
schap van de "Perhimpunan ïndonesia", de "Sinar Indonesië". Deze uit-
voering, bestaande uit zang - dans - toneel en tableaux, was uitstekend
verzorgd. Zo werd een tableau vertoond, bedoeld als propaganda voor een
vredes-paot tussen de "gróte-vijf"; een ander tableau gaf een uitbeel-
ding van "JDe Arbeid".

Over politiek werd op deze Lebaran-viering niet gesprokei.

De stemming op deze avond was gedrukt, wellicht naar aanleiding van
het feit, dat tegen de verwachting van de organisatoren in, de Indone-
sische schepelingen van de Stoomvaart My. Nederland, verstek hadden la-
ten gaan.

Naar SUDIRDJO op deze avond mededeelde, had men op ca. 50 schepelingen
ATfilf AM fl . K 'Ogerekend,

(Van bevoegde
-2-



. ' . . ' • • ' • i - 2 - . . ' • • ' • • • - • • • " " >
"•(Tan-'.'tfevpeg<$sf zijde van de Stoomvaart My." N-ederland -werd vernomen,

dat de Jnldpnesisohe :schepeXingen van deze ma a t schappij op uitnodi-
ging van hetTïndoÈ>esische Hoge Commissariaat té Den Haag, aldaar
de Lebaran""È€bben gevierd. De autobussen, waarmede deze schepe-

' lingen naar 'Den .Haag werden gebracht,- werden dóór de Stoomvaart
My. Nederland ter beschikking gesteld, . V . ) • :

I.v.ia. het vorenstaande werd nog vernomen, dat deze Lebaran-vie-
•ing te Amsterdam iri werkelijkheid zou zijn gébrgan-iseerd door de

["Perhimpunan Indonesia" -lees SINÏOXD-. -
Laatstgenoemde, die eveneens een uitnodiging had ontvangen van

[het Indonesische Hoge Commissariaat te Oen Haag alsmede van; de" Pa-
[kistaanse legatie, om aldaar -de Lebaraii- viering bij te wonen, heeft
aan deze uitnodigingen geen gehoor gegeven, daar hij aanwezig wilde
zijn op het door hem in het Minerva-paviljoen georganiseerde feest.

Voor het bijwonen van de tebaren--viering -op de Pakistaanse lega-
.tie te Den Haag, zou SIHITG :aanvankelijk eerdergenoemde S.SUTAHSIN
hebben afgevaardigd, hetgeen echter door het missen van de' trein
ook niet doorging. . . : - - -. " ' ; ,

J3p, het einde van ..de avond -ca. 24 uur- was nog maar slechts de C
helft van het oorspronkelijke .aant-al gasten aanwezig. . Einde.

\. 3.



A 7. S_.Q H_R I F T .

PANITÏA LEBARAN
Dintelstraat 98 I.
AMSTERDAM ZUID.

Amsterdam, 20 Djuni 1951.

Assalamu 'alaikum w.w.

Saudara-saudara sekalian,

Dengan in i "Panitya Lebaran" - Amsterdam, mengundang saudara
kaum Muslimin dan Muslimaat, mengadliri perajaan "Idul Fitri",
tgl. 6 D j ui i jad. bertempat di Miaerva-paviljoaa, Alb.Hahnplan-fe-
soen 2-4, Amsterdam Zd.
(Dari Setasioen naik tram lijn 24 dan 16)
Adapun atjaranja pada malam hari ini ialah sbb.:
1. Silaturrachim : mulai djam 19.00 / 19.45
2. Sambutan dari Panitya Lebaran; djam 19.45 - djam 20.00
3. Upatjara mendo'a dan makan bersama; djam 20.00 sampai 21.00
4. Kesempatan berkenalan /Istirachat; djam 21.00 sampai 21.30
5. Chotbah Hari Raya Lebaran; djam 21.30 - djam 22.00
6. Malam gembira dgn atjara kesenian : seni-suara, tari-menari,

tonil, tableau, dll. mulai djam 22,00 sampai djam 23.30
7. Penutup : djam 23.30.-

Besar harapan kami, saudara sekalian tidak akan berhalangan
menghadliri perajaan tersebut diatas ini.

Wassalamu 'alaikum w.w.
"P-AWIT3T.A L1BARM"
A M S T E R D A M

Chairun Caropeboka, ketua
Rosidi
Nj.R.W. Sumabrata
Ismangil

Kepada jang terhormat saudara :

N a m a ï

A l a m a t :

Tempat Tinggal :

P.S. Harap Tfiidangan ini bawa pada malam-perajaan.
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«an Deaprskliié?

Mevr.
tengllL^

RCTC op 89 Juni j.l» l» «r
do P.I...

Man was uaeslööi van aenliig» d&c net aitk*c tr«a A«
ri jand«3 1 jkhedea lm Korea een klap ia heb gft&ieiit van de oomau-

toagsdaan
Tooral f. 3,AïïTl?ï söiiöen dsz*e aaalag "swaar*1 te

KB, 8 Juli
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G E H E. I M
Verbinding: Ho. 12
Doss.no.4/78
Onderwerp: Vergadering Kaoem Ibu en P.I.
Datum ontvangst bericht: 29 Juni 19i?l
Betrouwbaarheid berichtgevers betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

4 Juli 19i>l.

. J//

-5 JOU 1951

Hierbij wordt medegedeeld, dat van een betrouwbaar
oon het volgende werd vernomen:
Op Donderdag 28 Juni des avonds om 8.00 uur

erd door Kaoem Ibu en"de P.I, een besloten ledenverga-
dering gehouden in zaal 5 van het gebouw "Amicitia11, ge-
legen aan het Westeinde te !s-Gravenhage.

Zaalcapaciteit 50 personen.
Aanwezig waren ongeveer 30 personen, waaronder vele

bejaarde Indonesische vrouwen en enkele Nederlandse vrou-
wen, die met Indonesiërs zijn gehuwd. Ook van S«V\jO.-

> zijde bestond enige belangstelling.'*V
Wegens gebrek aan belangstelling werd de vergadering

eerst om 9.00 uur geopend instede van, zoals was aange-
kondigd, om 8.00 uur.

Als spreekster trad op Mevrouw SüITITO-HBILIG-ERS uit
sterdam, die een verslag ga±' van haar bezoek aan Noord-
orea. Haar echtgenoot SUÏTITO vertaalde het gesprokene in

het Indonesisch,
plm. 10.30 uur werd de vergadering gesloten. (eind|
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Op 29-8-51 werd aan SARDINE brief CEH/51/504 (112842) geschreven,
waarin hem inlichtingen werden verstrekt n.a.v. het rapport 112842
d.d. 9-8-51 van H.C. (CAW I) aan KA.RA.
Verder werd op 29-8-51 aan SARDINE brief CEH/51/501 (112842) geschre^
ven, waarin hem de inhoud van het rapport 112842 d.d. 31-7-51 van +
H.B. 'aan CAW I werd medegedeeld. 3-10-51 KA. RA, K.

c
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t*» 4 JUU 1951 4-7-51.

x.

OSIDIIWEIP : PerhippunanJndones ia.

l.jlardine heeft in ons maandrapport J®. 2 ©en stm|: gelezen over
de activiteiten van de Perhimpuaam liidonösia ónder Indonesische
zeelieden en het vermoeden, dat er verbindingen lopen via le-
'd'è^rland tussen Pra,ag en, de P.E.I. \s hierin laijz©nder geïnteresseerd en zou zeer gaarne

ifeêketailleerd bericht van ons ofa%vajagen over het @fMite
i^èènesiselie Zeelieden in Amstertai^ dat ©p pagina 11 van
®§s|P®rt ,wördt ge®@@md, alêmede-emigè_baclEgr©\ind iaffa

feefc-reffende de voorzitter güDIKDJO, van wie Sardine aeer

V§A

verbamd ge-noemd

gardine ^gaa&me verdere inlichtimgem hetele* ©ver
Êamli BMlH ea de Eearieslje^ ©rganisatië,, de

Werkgroep ëa t-e AsiatisQhe'-W^rkgrQep, alle in dit



Nota
Van: KA.RA

ünGEBOEKT)

Op 29-8-51 werd aan SARDINE brief CEH/51/504 (112842) geschre-
ven, waarin hem inlichtingen werden verstrekt n.a.v. het
rapport 112842 d.d. 9-8-51 van H.C. (CAW I) aan KA.RA

&EZ 3-10-51, K.



NOTA
VAN: KA.RA

Op 29-8-51 werd aan SARDINE brief CEH/51/501 (112842) geschre-
ven, waarin hem de inhoud van het rapport 112842 d.d.31-7 -51
van H.B. aan CAW I werd medegedeeld.

3-10-51, K.
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R A P P O R T

AANs KA-RA

7AN» HC (CAW/I)

Eo. : 112842
"Bi ;~ ! . :

TTw rapport d. a. 4 Juli

I , Comité „varLInd oiie ais che Zelieden te Amsterdam*

Het is nuttig alvorens dit comité in beochouv/ing te nemen
een blik terug te werpen met betrekking tot de propagandistische
activiteit -van ITederlandse communisten gericht op de in Neder-
land wonende Nederlandse arbeiders en op de Indonesische zeelie-
den.

Ongeveer in April 1949 ia een verhoogde E. V. C. -activiteit
ingezet. In het periodiek "Indonesia Merdeka" van de "Perhimpunan
Indoneeia" te Amaterdam vond dese activiteit weerklank. In achter-
eenvolgende nummers (1949) werd opmerkelijk veel aandacht geschon-
ken aan de noodeaak van de Indonesische arbeiders om georganiseerd
te zijn in communistische vakorganisatie a, ook gedurende het ver-
blijf in Nederland, waarvoor dan de E.Y.C, de aangewezen organiaa-
tie heette. (Verscheidene Indonesische kellners siln lid van de
E, T. C. -organisatie voor Hotel-, Café- en ReataurantpersoneelX

In het P. I. -orgaan werd vjjrder als het ware bij wijae van
cursus een uiteenzetting gegeven wat moest worden verstaan onder
E.Y.C., onder SOBSI en onder Wereld Vak Verbond. De toenmaala be-
staande verwachting, dat de E.V.C, de door het W. V. V. uitgestip-
pelde richtlijnen, in het bijzonder ten aanzien van Indonesië, zou
naleven, is juist gebleken. In het P. I. -blad "Indonesia Merdeka",
in welk orgaan de E.V.C, met hulp van de Indonesische ex-Marine-
schepeling SÏÏDIRDJO meer en meer invloed kon uitoefenen, is dit
duidelijk tb t ui ting . gekomen . Daarbij legde de E.V.C. bijaondere\g aan de dag voor de Indonesische schepelingen, wat

resulteerde in de oprichting te Amsterdam van een Comité* van In-
donesische Schepelingen onder leiding van genoemde Sudirdjo,
hoofdbestuurslid van de "Perhimpunan Indonesia", die aich meer en
m0er ontpopte als een E.V.C.-propagandist. Doel was stimulering
van de communistische invloed onder de Indonesische schepelingen
van de Stoomvaartmaatschappijen "Nederland" en "Rotterdamse Lloyd",
welke schepelingen vrijwel allen lid waren van de bestaande com-
munistische "Serikat Boeroeh Kapal dan Pelaboean" (Bond van
scheeps- en havenarbeTders ) te Djakarta7 onder voorzitterschap
van de bekende communist K_r MUWALLASI en aangesloten bijj de SOBSI.

Tevens beoogde het c omi t £ hè t ""a te 1 1 e n van eiaen en het steu-
nen van te Djakarta gestelde eisen aan de S toomvaar tmaatachappilen,
waartoe het Amsterdamse comité* in contact stond (en staat) met de
op elke boot aich bevindende door de S. B. K. P. aangestelde Indon«-
aische voormannen (vertrouwensmannen).

Vervolgens is ook op initiatief van oudirdjo (E.V.C.) een
dergelijk comité* te Rotterdam tot stand gekomen, doch het centrum
der activiteit bleef te Amsterdam en dit is thans nog het geval.

Het comité voor zeevarenden (Koĵ t£ P_elajaran Indonesia)
gevestigd Geldersekade 94 aldaar, is ̂^̂ â ŝedert Mei 1951-de
officiële vertegenwoordiger van de in Indonesië bestaande Indona-

- 2 -
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slsehe Vakbond van Zeelieden en Havenarbeiders (Serikat Buruh
Pel a j ar an dan Pelabuan) waarin x^Xfj^s^^aes^fêKs^Ê^ vorengenoemde
S.B.K.P. jĵ î̂ is opgegaan. Als zodanig is het Amsterdamse co-
mité* thans genaamd: "Perwakllan S.B.P.P. di Nederland" (Vertegen-
woordiging S.B.?.P* in Nederland). Ook deze "vertegenwoordiging"
(gemachtigde) staat onder leiding van eerder genoemde E.V.C.-pro-
pagandist Sudirdjo, die sieh thans ook vertegenwoordiger (gemach-
tigde) van de S.I.P.P. noemt. Over hem handelt bijgevoegde staat
met inlichtingen.

II. Slaaet SüEQgJO en Ramli ïCASIM.

£. Slamet SÜKOTJO. geboren 14 Juli 1927 te Djocjakarta, is student
~ aan de Gemeentelijke universiteit te Amsterdam. Deze Indonesiër is

een overtuigde communist, die geregeld deelneemt aan binnen- «n
buitenlandse communistische bijeenkomsten. Hij behoort tot de
"Perhimpunan Indonesia" (P.I.) en heeft met enkele anderen de lei-
ding in handen van de communistische "Panitera Pemuda dan Peladlar
indonesia^ te Amsterdam. Baae uit ongeveer twintig communis"ti0che
Indonesiërs en Indo-Chinezen bestaande groep heeft tot taak de
communistische ideologie te verbreiden onder de i» Nederland stu-
derende Aziaten. (In feite heeft achter de schermen S.30MTO, voor-
zitter van het Hoofdbestuur der P. I. de leiding in handenJ.

In Augustus 1950 was Slamet SUKOfjO als gedelegeerde van de
P.I. aanwezig op het I.U.S.-congres te Praag. Vandaar terugkerende
was hij in het bezit van communistische lectuur, o.a. een aantal
boeken over Lenin.

Ongeveer een maand na terugkomst organiseerde hij te Amster-
dam in samenwerking met de Indonesiër l'atang MAHMI733, die vanuit
Indonesië het congres had bijgewoond, een gratis besloten filmvoor-
stelling (onder auspiciè'n van genoemde P.P.P.I.). Daar is vertoond
de film "Opbouw van Hongarije", vermoedelijk afgestaan (voor dit
doel) door de Hongaarse Legatie te *s— Sravenhage.

Laatstelijk heeft Slaaet SÏÏKOïJp zitting genomen in een te
Amsterdam gevormd comité voor uitzending van Indonesiërs en Indo-
Chinezen naar het in Augustus 1951 in Oost Berlijn georganiseerde
Jeugdfestival. Hij is ook derwaarts vertrokken.

Slamet SUSOÏJO studeert Russisch.

b.gamli KA3IM is geboren 24 Juli 1924 te Sulit Air (Indonesi«).
"~ lïj studeert te Amsterdam aan de Gemeentelijke Universiteit. Hij
behoort ook tot de "Perhimpunan Indonesia" tl1.!.) en neemt geregeM
deel aan communistische bijeenkomsten. Evenals Slamet SüKOïjO is
hij lid van communistische organisaties, o.a. van de Vereniging '
"Nederland - U.S.S.E.".

Ramli'ZASIM, ean overtuigde communist, behoort ook tot d» ,
leidende figuren van vorengenoemde "Panitera Pemuda dan Peladjar
Indonesia".

Hij studeert Russisch. \.

III. Wat betreft "Pericles", de "Marxistische Werkgroep*1 en de
"Aziatische Werkgroep" moge het navolgende dienen. i

"ïericles" te Amsterdam i0 voortgekomen uit de in October '
1945 opgerichte "Studentenvereniging Hond de Vrije Katheder". x

Bij de oprichting warden de doelstellingen van de vereniging
als volgt weergegeven:
1, het organiseren van discussie-avonden en vergaderingen ©ver

aet&ele, culturele, maatschappelijke en politieke problemen.
2. het deelnemen aan discussies en het voeren van acties zowel

\n universitaire als in algemeen maatschappelijke aangelegen*
heden.

- 3 - H



- 3 -

3» het medewerken aan discussie over maatschappelijke problemen,
georganiseerd door andere verenigingen.

4. het actief leggen van verband tussen universitaire en alge-
meen maats ehappelitke belangen door het verrichten van con-~
ere te maatschappelijke taken, b. v. herscholing van de jeugd.

5. het onderhouden van daarvoor in aanmerking komend intematio*
naai en interacademiaal contact, teneinde ervaringen uit te
wisselen.

6. het bekend maken in brede kring, zowel binnen als buiten de
universiteit, van gegevens over universitaire problemen als
sruiveringakwesties, hervorming vari het Boge.r Onderwijs, enjs..

"Pericles" stelt zich volledig achter de door de G.P.N.
gevoerde politiek en is aangesloten bij d& Federatie van Toor-
uitstrevende Studentenverenigingen.

Het huidige bestuur wordt, voor zover dezerzijds bekend,
gevormd door de volgende .communistische georiënteerde personen t
1. de «JONGE, Anthonius Anne, (11-2-1928 Amsterdam),

voorzitter;
2. van RIJSWIJK, Maria Johanna, (28-3-1924 Schagen),

viee~voor «i ts ter ;
5. de LARET, Rob, (15-6-1931 Amsterdam),

Ie secretaris;
4. SLGIMERS, Laszlo Eduard Ludwig, (13-4-1925 Salatlga),

penningmeester;
5. CLERKÏ, Lily Eliaa, (26-1-1930 's-Oravenhage),

2e secretaresse;
6. BÜYS, Jacob, (31-10-1928 Castricum),

bestuurslid j
7. van ZANTEN, Mathilda Adriana, (24-3-1929 Rotterdam),

bestuurslid zonder portefeuille.
Bij de oprichting bestond de organisatie uit 90 leden,

waarvan ruim 60 de communistische beginselen waren toegedaan.
Begin 1949 bereikte het aantal leden aijn hoogtepunt n.l. 150.
ïïfadien is dit aantal teruggelopen o. a. als gevolg van het toen-
tertijd plaats gehad hebbende uittreden van ca* 60 personen, de
niet-communtf tische minderheid. In November 1950 telde "Peri-
clea* ± 60 leden.

Reeds in October 1949 besloot "Pericles" over te gaan tot
de vorming van 2gn. "werkgroepen", w. o. ook de "Aait*1*- en de
"Marxistische Werkgroep". De vergaderingen van deze werkgroepen
vinden evenwel pas sinds October 1950 regelmatig plaats.

De werkgroep "AaiS" staat onder leiding van de communis-
tisch georiënteerde Prof .Dr Willem gyederik W33ETHKCM (16-11-190?
3 1. Petersburg). De groep te'l'f ± I? personen. ̂Vn houdt aich b*»j .
zig met de bestudering van de sociale en economische toestanden
in de Aziatische landen. Tijdens de bijeenkomsten houdt 44n vsnj
de leden een referaat, waarna onder leiding van Prof .Wertheim
een uitvoerige discussie volgt. Redevoeringen en discussies lig-
gen geheel in het communistische vlak.

De "Marxistische Werkgroep" bestaande uit een achttal
sonen o.l.v. de bekende communist Lpdewilk QILLIEROÏÏ (12~8-lf®f
Amsterdam) houdt zich sedert de oprichting beaig met de bestu-
dering van het boek "Staat en Revolutie" van Lenin. De gang v«m i
zaken op deze vergaderingen is dezelfde als bij die der "Azifi* Jl,
Werkgroep". <
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Bij een "bespreking van het derde deel van genoemd boek,
zette Gillieron O.B. uiteen, dat de bedoeling van de "HarxiB-
tiscEe Werkgroep* is het vormen van een kerngroep, welke ~
wanneer de tijd daar was {volgens feem zou dit "niet ao lang
meer" diiren) - capabel zal zijn de revolutie in de praktijk
te leiden.

ƒ
CAW/I, 9-8-19 5V»
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STOIRBJQ (SOSPIBBJO). geboren te Minggiran, 23 Hovember 1922,
ex- telegrafie t bil de Koninklijke Marine, thans werkzaam op
het landelijk kantoor der S.Y.C, te Amsterdam, wonende aldaar,
Comaelinstraat 35 III •

Betrokkene werd op 15 Mei 194? op eigen verzoek als te-
legrafist bij de Koninklijke Marine ontslagen} hij veatigde
zich toen te Ben Haag, Prins Hendriks traat 55» Hij waa toen
geabonneerd op het blad "Warta Indonesia", orgaan van de *Per-
himpunan Indonesia" (?.!.).

Op 11 Juli 1949 vestigde hij zich 1» Amsterdam en werd
agn. els kantoorbediende tewerkgesteld op^landelijk-kantoor
der E. 7. C. -leiding te Amsterdam, Vondel straat 54*

Werd in 1949 gekozen als penningmeester in het hoofd-
bestuur der "Perhimpnnan Indoneaia* (F. I.).

Betrokkene is opgetreden als spreker op meerdere commu-
nistisohe vergaderingen, ook van de C.P.N,

let sedert in naam gewijzigde P. I. «orgaan "Indonesia ,
Merdeka" werd door SudirdjO samengesteld (januari 1950)̂ 13^01 1
*a>vthfcö$ nog het geval.

In het blad zijn bij herhaling artikelen verschenen over
de communistische vakbeweging. Sudirdjo is beaoldigd E.Y.C.-
propagandist.

Op 14 Béeeaber 1949 Is Sudirdjo aanwezig geweest op «en
in de Rus ai ach e Aabassade te 'a-Gravenhage gehouden receptie
ter gelegenheid van de aanwezigheid in Nederland van een Rus-
sische Vredesdelegatie.

Sedert Maart 1950 is het redactie-adres van het P. I. -blad
"Indonesia ffierdeka*, ,dat van Sudirdjo (CojBftelinatcaat 35 IH,
Ams terdaffi } .

SudirdjO was aanwezig op een receptie (16-3-1950) in de
Hongaarse Legatie te 's-Gravenhage. Eveneens op een bijeenkomst
( f il»ver toning) in deze Legatie op 4-4-1950.

Begin 1950 trad Sudirdjo op als voorsitter van het op
zijn initiatief opgerichte Comité1 voor Indonesische Zeevarenden
te Amsterdam. Op feitelijke instigatie van de E.Y.G. werd onder
zijn leiding vervolgens eenzelfde comité' opgericht te Rotterdam.

Hij ia thans vertegenwoordiger in Nederland van de in
Indonesië" bestaande "Serikat Buruh Pelajaran dan Pelabuhan"
(aangesloten bij de SO"BSI)„ ~~ ~"

Sudirdjo is tevens vertegenwoordiger in Nederland van 4e
"Pemuda Rak j a t* (Volks jeugd) in Indonesië .

In deze hoedanigheid heeft hij te Amsterdam ontvangen de
op doorreis van Indonesië naar het 5de Wereld Jeugd Festival
(Oost-Berliin) lederland passerende Indonesiërs (juli -
tus 1951).



N o t i t i e

Van: ËUB, n. a. v. rapport van KARA 112842 z.Co
Ho.: rj 112842
Ond.: D.S.O. "Perioles*

' In verband met de door Sardine gevraagde inlichtingen
omtrent de Demo oratie o hè Socialistische Organisatie "Perioles"
bericht ik U, dat deze organisatie is voortgekomen uit de in
October 1945 opgerichte "Studentenvereniging Rond de Tri je
Katheder".

Bij de oprichting werden de doelstellingen van de vereni-
ging als volgt weergegeven:

1. het organiseren van discussie -avonden en vergaderingen
over actuele, culturele, maatschappelijke en politieke
problemen,

2. het deelnemen aan discussies en het voeren van acties
zowel in universitaire als in/ 4n het algemeen maat-
sohappelijkke aangelegenheden.

3. het medewerken aan discussie over maatschappelijke
problemen i georganiseerd door andere verenigingen.

4. het aotlef leggen van verband tussen universitaire en
algemeen maatschappelijke belangen door het verrichten
van concrete maatschappelijke taken, b. v. hetaoholing
van de jeugd,

5. het onderhouden van daarvoor in aanmerking komend
internationaal en interacademiaal contact, teneinde
ervaringen uit te wisselen,

6. het bekend maken in brede kring, zowel binnen als bui-
ten de universiteit, van gegevens over universitaire
problemen als zuiveringskwesties, hervorming van het
Hoger Onderwijs ena..

"Pericles" stelt asioh volledig achter de door de C.P.N.
gevoerde politiek en is aangesloten bij de Federatie van Voor-
ui ts tre vende 3 tudentenverenigingen .

ilet huidige bestuur wordt, voor ssover dezerzijds bekend,
gevormd door de volgende communistische georiënteerde personen:

1 . de «J03GE, Anthonius Anne (11.2.1928 Amsterdam);
voorzitter;

2. van RIJSWIJK, Maria Joharma (20.3.1924 Schagen);
vloe-vooraitster;

3. de LARET, Rob (15.6.1931 Amsterdam);
1e seorejajtris;

4. SLUIMERS, Laszlo Eduard Ludwig (13.4.1925 Salatiga)
penningmeester

5. OLBHKÏ, Lily Sliza (26.1.1930 's-öravenhage)
2e secretaresse;

6. BUYS, Jaoob (31.10.1928 Oastrioum) {bestuurslid
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7. van ZAHÏEN, lathilda Adrlana (24.3.1929 Rotterdam)
bestuurslid zonder portefeuille.

Bij de oprichting bestond de organisatie uit 90 leden»
waarvan ruim 60 de communistische beginselen waren, toegedaan*
Begin 1949 bereikte het aantal leden sijn hoogtepunt n.l* 150*
fiadteê, is dit aantal teruggelopen o.a. als gevolg van het toen-
tertijd plaats gehad hebbende uittruden van ca.60 personen,
de niet-communistisehe minderheid. In November 1950 telde
"Perleles" ± 60 leden.

Eeeds in October 1949 besloot "Pericles" over te gaan
totale vorming van a «g. "werkgroepen", w.o. ook de "Azië" -
en de "Marxistische Werkgroep". De vergaderingen van dese
werkgroepen vinden evenwel pas sinds October 1950 regelmatig
plaats.

De werkgroep "Aziü11 staat onder leiding van de oommunia-
•tisoh georiSnteerde Prof. Dr. ffilleo Frederik WERTHEIM (16.11.
1907 St. Petersburg). De groep telt ± 17 personen. Men houdt
zich bezig met de bestudering van de sociale en economische
toestanden in de Aaiatisohè landen. Tijdens ds bijeenkomsten
houdt één. van de leden een referaat, waarna onder leiding
van Prof. Wertheim een uitvoerige discussie volgt. Redevoe-
ringen ea discussies liggen geheel in het communistisqh«-vlak.

De "Marxistische Werkgroep" bes'taande uit een achttal
personen o.l.v. de bekende communist Lodewljk SILLISSOH (12«
8,1909 Amsterdam) houdt zich sedert de oprichting bezig met de
besUtering van het boek "Staat en Revolutie" van Lenln. De
gang van aaken op deze vergaderingen is dezelfde als bij die
der "Aaia- Werkgroep".

Bij een bespreking van het derde deel van genoemd boek,
zette Gillieron o»m. uitaan, dat da bedoeling van de "Marxis-
tische Werkgroep" is het vormen van een kerngroep» welke -
wanneer de tijd daar was (volgens hem aou dijt "niat ao laag
meer" duren^ - capabel zal zijn de revolutie in de praktijk
te leiden.

III. H.B.
p 31 Juli -1951'
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Mede ten vervolge op het öezz. schrijven Ho. 4£S9-L-'49 vnn 11
1051, wordt hierbij toegezonden één exemplaar v»a het door de t«
sterdam gevestigde vereniging *ea Indonesiërs : "Perhiispuaan
in de Indonesische teel uitgegeven gesteaoild half&aandhlad
8IA MSED3BCA' ' » van 15 Jimi 1951, Ho» 4, J5®, Jaargang.

Op pagina l vaa dit blad is opgenomen ©ea resolutie, f-rmganoraen op
de hoofdbestuur® vergadering van ie "Perhimpmen Indonesia", -*«lke op
B Juni 1931 te /«stez-dnin werd ««houden.

TJQ deze resolutie wordt stalling geaosen an op krachtige wijze gt-
protesteerd tegen de politiek dor nieuwe regering van de Republiek lü-
donesiS, welke wordt gevormd door Sukarno-Hattfi-Sukimon en 9*21 voort-
zetting wordt genoemd van de politiek der K atzir- regering en avenela
deze is ingesteld op de imperialist i ach e politiek vm Jtaerike tegen
China, S.fl.e. aldus deze resolutie km o. a. blijken uit het verbod van
en de actie tegen de f/ereldvredea beweging in tóidoneaia door genoemde
Indonesische regering.

Aan net slot van dese resolutie wordt opgemerkt, dat deze i»r kennis
zal worden gebracht aan de pers, de radio en soortgelijke Instellingen.
\p de pagina a 2 en 3 is onder de titel "Har! Kanak-kmak d i Indone-

sia" -Kleuterdng in In don e ai»- een beschouwing gegeven over d« viering
van de1* internationale kleuterdag op l Juni".

Medegedeeld ttordt, dat deze kleuter -of k in der- dag voor die Aziati-
sche landen werd ingesteld op het Ju Iteceraber 1949 te Peking door da
W, I, D,?, (Trouwen organisatie} gehouden congres, met bol do«l de aan*»
dacht te vestigen op het vele» dat de kleine kinderen IQ de koloniale
en half -koloniale landen moeten missen, met betrekking tot het onder-
wijs - opvoeding - geneeskundige verzorging eaz,

Opgemerkt wordt voorté* dat bij het instellen v«n deze dag, hul p en
steun «ordt verleend door de :
l* International Teachers Ibion;

TJI tem e time l .Agaociation of Jurist;
International itoion of Students;
3aternatl«m»l s®d Orosj
Internstloftal Organiaation of Journal ia t;
-»orld Federation of J3«BMJor«tlc Youth.

Hadet een uiteenzetting la gegeven op welke wijze deze Interna t ie» ote
kleuteröag in Indonesië "word t gevierd, wordt een het slot de verwooh-
ting uitgesproken, d«t de viering ven deze deg ook dienstbaar zei wor-
den genaakt een de Wereldvredes aotie.

2.
3*
4.
5.
6»

Ua een srtikel "P»K*:u dan 0«rakan P«rdömalan IJimia" (P.K.1* en de
Wereld vred es beweging) is een gedeelte van de rede opgmomen. uitge-
sproken door het lid van b*t vplitblxo der 0*C,P«K*I. t HJOïO. OP de
receptie, waUce op 23 Mei 1961 bij de viering vaa ö*t 31-lai-li bestaan
van de *Partai Komtmia ladooeala** te D Jakarta werd gehouden.

In de bekende terminologie wordt daarbij gftwezaa op de ge «pennen ver-
houdingen ia de wereld en het doelbewust aan a turen op een 3e. wereld-
oorlog door Amarika» Hierbij wwdt o. a» verwezen afiar d» oontroverj
tussen de Chinese Volksrepubliek en

In een kort artikel op pagina 5 wordt p, a* medegedaeld, ds t door
het ' „g.
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vi**uc IJEBAB/IIU
« g t g ^ u w e l IJ k,

HltrtolJ ftovftt toegezonden ««a afüolurlft van een aojiïijvon, zoals
dit een -.lozer dagen 4oor de stooinraart lilj. Nederland" te Aia»
sterdutn werd ontvangen as iiöt "MSfJJlls Islam K' es! erlang" te
Haag,
Haar uit dit Söhrljveii kaa blljkeri^ aal in enn.3lnitlTir; op fl
"ielïaxaa-Tierlng" Êeorganlseercl rloor het Hoge GotT-dssartaot
ndonesië te ciesi Haag* op Ö OUXi 19831 aldaar «en feostfltg U

de in Feö^rland varklllvan^e Indoaeslera,

ü vei*aonen., ssou het ook in de bcfloellïi^ llrr-gn van <i«
ttte Afflöterdaei seTeatjigde tt?6Vlitiq}unan ZnAonesle11 ,

on o juii s. s. een Lebaran-rlerine te oragniseren, TOOI
YerU.3. vcnd« IndonesiersJfaCer* bi jzonderheflen ontz-sr.t <Je

en waar öest viering aal wortten g«orseail3eerdtwiiwl«a
niet

o.
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19*6-1961.

BeïWïftag 13 iUni 1951.

BS
MA.V£&ai4FPX J HIDIiLAMö n. V.
ÏÏ DIStoT,

Hiena«ö« j&sbbta B!J d® «@r 0 beleefd iaed« t© éelea, <Sat« aaar
aanleiding van <3« Ltöaraa - het eind© van de M0aara«di?ïans«
ïaaanö -t In 6s3&sluitlng TSB de LebaranTlerin^ georgsnlseer
de JadoneöisoliQ Hoge Goisr-rdösarla^ Mer 'feei' st«dief pp t> Juli
ee» fetstöag vw-r ^® Ia K-aüerland. aaaT«r»»ig6 Inaonesiers
Oïgsnlaeera» wayrtoij wij het t«ai ?,ee2Nit4i op prija ÉJ'&SÜ^
ook ie ladoneïslseïie sobe'pellBgp.^ bij Uw ïaaateehsp/d J in
ook s?;ïi?/ezlg kunp.en si Jr?.Het iëïi $n ander Is «ireftcis ae»proi£6ïi mat
4e öuderem önclèy Utv ïsaoaoals^ia.© ®oli^eling®nf wg?-röl j
geven van hun beüa&gs telling m gearii© liun modowei-king wili«a

oa, vonar ZQVQV öe 4lanst ïiet toelaat» zoveel r»scll|fc
feest m®de t® doen Tieren.

Met bat o<">g hierop veyao«K«» wi^ u ons iiieaaeue te wllita
met liet vrijstellen T«n <l« I&aon@8i0eiie

qp toovengenowKta flat«m# voor a»v©r ^e *»,:Jjn
4aa ««l mtt üua actiep«n voor /uw t er

Voorts zouden wij gaarne Ten U milieu vreten t v?el)ce saliepe». TWft
op bovangenoeakle afflttaa in

op Uw volledige m©4ei^@r5sliig.# vein^aohten 'ai j
aatwoosr4 .m verblijven wij*

Met rse Hsetste

Afsehrlft;
.i»3*«Se Koge



Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen).

A F G E D A A N

Interne aanwijzingen A C D.

A C D. Dat.: Par.:

CO iü|?;

Aantekeningen (Nummeren.^ v.p.!):

...«,.

X J?.&#«**, *< .̂....**3ji
S j& S

C

133610 - '50



RAPPORT YM KB

OAW I

No.: 2691

Betr.: P. I. TE DEN KAAS

:2 O Jtffli 1951 >'

- , De P.I. in Den Haag heeft zijn leden aan een
"sor^eening11 onderworpen waardoor er mensen uit de partij zijn
geroyeerd.

In Amsterdam is men nu ook bezig met een
dergelijke screening om ongewenste elementen uit de P.I. en
Panitera te lozen..,

KB 18 Juni 19
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laar werd vernomen heeft d® Indonesische studenten vereniging in ile-
derlani os "MJKUK F&ADJA8 IBlxaj&3L4w (HJPI) ter gelegenheid van haar
4-Jarig bestaan op '&>n4ag 13 Hel 1951 een feest-avond georganiseerd in
bet niinesfvö-iwnriljoett" te .Amsterdam* ^anvang 30.30 uur-

Aanwezig waren ca, 140 personen.
Te 21 au P opende de voorzitter van de afdeling Amsterdam van a® HJJFX :

Reden Uraan HWMB BAS .̂i'J (Taaiknela ja, I9-lü-1926) da avond met een kort
aarbij ai j ap«elael <3@ aandaoht vestigde op d« aaa-

de oontaot hoogieraer voor Indoneöiaohe atudont.cn, de bij
ü bekaade prof»ar, wlll«n Fr««SeariS:t WSH2KSM, (Jt^eteratouyg, 16-11-1907
«a van een "ambtenasr" van 49 Indonesisaiie ambassade te parijs» waanroa
de naam niet werd genoemd, (vermoedelijk zal dit d@ Indonesisclie anbaa-
aadeur t® Parijs : Ptumiütjök geweest -ijn» waarvan &QZZ. vernomen \aerd,
dat hij ïsieh op bedoelde datum in Hed&rla&d bevond» op doorreis naar
Duitsland, ?,}

I» verband met de eam?o3igh«id van lsatat||bdoelde persoon, sprak E.U,
H. 3AaAHI nog over het a «a, uitstap Je - tour - vas de ncrpï naar Parijs»
welke tour mogelijk werd gemaakt door de hulp en asdewertelng van de In-
doneaiaohe ssibeasade te Parijs*

Over de regelingen v«a daa« «aJPI-tour** na«r Parijs, waarvoor da bos-
ten per peraoon f* 75*- pftwi f. 10 *« %at iaaohrljvlnssgeld
is een afschrift convocaat MJ dit aehrijven gevoegd.

Ha R*u**H« BA3A3Z sprak de bij U bekende döïilTO (Pasoeroean, .4-0-1918)
die het woord voerde namens de "PSSHIMFUSIJI3 BiDQK&SIA".

dpreker wees op de<*ontworteling" ven de Indonesische studenten In Ee-
derland» die naar ^IJn rnoning veel meer het oog gericht noesten houden
op Indonesië. Be strijd - spreker doelde hier kennelijk op d® strijd van
de arbeiders-klasa® - in Indonesië was nog niet beëindigd en waukzaaia-
haid was nog steeda geboden*

Breker memoreerde nog, dat alhoewsl d© HJfl in Nederland eerst vier
Jaar bestond, des© vereniging reeds in 1934 in Indonesië was opgericht.

Aehtereenvolg&is spraken hierop £
De tol J U bekende alamat .̂ KOT30 (a Jok Jakarta, 14-7-19S7), namens d©
QO&mnistisoh georiënteerde "(panitera) P'SêJ'BA 3M PELADJAH 3B^QÜMLên
3e M J U bekende oej* I.ily, ^Ilisa, Gl>m£K (Den Haag, £6-1-1930}, namens
de ooninunietiach georiënteerde r'D.o.ü.P>2-iICï,£o".
0e fciJTJ bekende Abel, Frans, %mPmG£LM (doerabaia» SO-10-1928)

Over de toespreken van de drie laatstgenoemde personen vellen geen
bi jsonaeraedan te vcrraelden. Allen hoopten, dat de HTPI nog vele Jaren
in goede saaeowerking met de r«ap. verenigingen xou bestaan.

Tenslotte sprak namens de JXJPX de 3e* aeoretaria van het dagelijka
3 tuur üeser vereniging s de bij U bekende David, Manend a, ,j.UuiFIL
max'd. 18-10-1930). die het betreurde, dat die laatste tijd versoHillende
(politieke) atromin^er, onder de indoneaiaciie studenten, d@ IUPI tot een
"politieke arena" maakten. Dit terwijl er voor de H?P! nog zovele soe ia-
Ie <m econoiaische laoeill jkheden waren te overwinnen.

Het Iml dat hierna volgde duurde tot ea* 4 uur*
\Êrnomen werd nog» dat bedoelde f@©st-avond voor de HJ?I eea

galdo van f* 40,- heeft opgeleverd» alndcu _ ; _ _____

7. S.
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PKJUHAH BUXVBSXA Atas penetapan Fenguaus

PBïQ&SfS HAlEOü Harian dièdarkan dalam Ba-
ft*r • iWaelatraet 54» » jyaaterdaia • haan Bel and a.

KAD^HS Mffi?^Dm.IHaB VOOH DE DJSg^JllJBH3 Au DS HJPI-TOUa naar PA-HU»

A. De belangstelling voor onze parijaa-toör la overweldigend groot f Met
genoegen proberen wij alle vragen 20 goed laogelljk te beantwoorden, om
teleurstelling te voorkosaea verzoekt het dagelijks bestuur In liet Ter-
wlg «110 Inlichtingen (s trio t zakelijke) omtrent de r el a aohjrlftalljlt:
te doen.

B* PAaK?0_HTMS{ nogmaals veatigen wij er U aandaaht op, dat Uw paspoort
atrlkt tn orde moet ad. Ja. aalge verzekering ontrolt geldigheid of ver-
lenging ervan kunnen wij 0 onmogelijk garanderen. &ii alles komt geiieel
op Uw eigen rekening. Indoneaisob.« paspoorten» die na 12 Bei a. 3, nog
niet op n«t seoretarloat zijn ontvangen, voorzien van de nodige visa-
fonaalieren moeten door de diverae deelneaera (stera) zelf worden geire*
geld. Deze foimtlieren sdja te verkrijgen bij het Franse consulaat te i
./I&L5TSRDAM: Herengreoht 380 (voor degenen die i/n Hoorden v/h laad wonen)
ÜOTT2SD,\M: v^esterelngel 91 {voor het dulden des landa) .
Wij kunnen onmogelijk instaan voor teleat komers of twijfelaars.

C» Eind «hi&i krijgt U uw paspoorten terug» aodat voor een ieder ruin de
tijt overblijft zl^i/aaar devieaen te regelen*

B, Yele deel&emere hebben hun Inaoiirl jf geld ten bedrage van fl. lo.- reede
gestort, dooh degenen die dit nog niet Ji ebben gedaan veraoeican wij be-
leefd dooa dringend liet verpliohte bedrag 20 speedig mogelijk naar het
secretariaat te verzenden.
31 J neder overleg ia vaatgeateld, dat nlet-laöen van de 3JP1 verplloat
zijn fl. 10,- neer te betalen (doe fl* 20** inachrljfgeld).

E. Eind Mei dient iedere deelnemer (s ter) reeda fl. 90.- gestort te hebben
en teleurstelling bij de organisatie te voorkomen.

F. Veraamelploataefi t te Amaterdam * Centraal Station 7 uur,
op 7 Aili e. a» te Leiden - otadhuia 7*30 uur.

te Ben Haag * Hoofdpoatkantoor Bijawi jkaeweg 7.45 u*
te Delft * Grote Kerk Marktplein 8 uur.
te Betterda» - Delftae poort 6.15 uur.

G. Aangezien Pari ja gedurende ons verblijf telteena bijzondere attracties
biedt, kunt U verwachten dat ona prograiaca hier en daar enige wijzigin-
gen ondergaat, wet hoogstens de afeer kan veraangenamen.
Het ia ons een genoegen, D hierbij reeda te kunnen mededelen, dat wij
na heel veel moeite erin gealaagd zijn, ons gehele gezelschap, bestam-
de uit ce. 120 personen, ftezameïl Jte onoer te brengen. Dit zal de stem-
ming aanmerkelijk verbogen* il j üeooon dejé beaohiicking gelcregen over
enige zeer grote seliede legertenten , net aooooodatêe van o* a* douohea
Ofgealagen In het hart van Parij»* (dit aoet voor de dames geen beaswaar
vormen, aangezien asij extra veraorging genieten}*

H* Mede te nemen bagage i koffer die kan worden afgesloten* l deken» vork,
mes, lepel en beker» Aangeraden wordt eenvoudige kleding* 2d j die zioa
morgen maken niet voldoende te hebben aan de Franae kost, kunnen enige
pakken "Janovite" (verkrijgbaar bij de bakker) en wat boter med «nemen.
Tegen een kleine premie zal al onze bagage worden verzekerd.

I. Degenen die dit eonvoesat ontvangen, kunnen sioii sla declnemerfater)
beaehouwen*
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Een betrouwbare medewerker heeft wederom een
gehad met enkele Indonesische studenten te Beiden
UTRECHT (warga negara)» IfcJBlfelDAR ALHATTA(?) en-

let blijkt* dat de
activiteit gaat

de laatste tijd
er ̂ de studenten in

de komende week zal
tudenten proi

^

n bezoeken* om onaer de
_ a ue meuten voor uë P.I.
it het gesprek bleek welf dat het merendeel

,der Indonesische studenten ontevreden was met de gang van
zaken in Indonesië. Hen verwachtte spoedig een politieke
en sociale omwenteling. \Q zou veel van zijn aanhang in de HJI

verloren hebben. Het idealisme van de vrijheidsstrijders
had plaats gemaakt voor zelfzucht en eerzucht*

Het volk zou met\t misnoegen zien. het
schandelijk verbrassen van geM door SOEKARNO in .zijn par-
ticuliere leven. Be ministers en de partijbonzen zouden
zonder uitzondering @®rrupt zijn.

Toch is er onder de studenten weinig uitgespro-r
ken enthousiasme voor d© P.I. en de, doelstellingen, di© deze
artijj nastreeft.̂  Alleen de studpTTtp] TFPPÜORT begint communis-
ische syfltpathJ-èga ±&-^•R^f^^^w^ na«-p-fa4 -g-^ig«*Ti« zijn zeggen»
^ Z -_ l ^ -VHI^IW _ * _*^ ^* »

ree<èg enkele --**r"
SS^raeht zal worden een medewerker de propagan-

bi j eenkomst j door SUNITO a*ss* week te houden» te doen
bijwonen.
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Betr. ONDERHOUD MET EEN AANTAL RUPI STUDENTEN.

i1'«ü*ö.

Aangeboden een kort verslag van een onderhoud, dat
een "betrouwbare medewerker heeft gehad met enkele Indonesische
studenten in Leiden. Van belang is wellicht hetgeen gezegd werd
over Dr. SUKIMAN en de.P.I.

\p 26 April 1951 heb ik een onderhoud gehad met enige Indonesi-

che studenten, w.o. Drs. E. UTRECHT ( Indon.staatsburger) en
.PIRY, in het studentenhuis aan de Aalmarkt no.20 te Leiden.

Onderwerp van het gesprek was o.a. de invloed van de " Perhim-
unan Indonesia" in Nederland en in' indonesle.»--
è voorzitter van de P.I. in Nederland7 de foe'er SÜNITO. maakt
eel propaganda onder de studenten, die bij'de Rupi zijn aange-

[sloten, waarbij hij dankbaar gebruik maakt van hun verdeeldheid,
look in politiek opzicht.
Dat deae propaganda inmiddels resultaat gehad heeft, is wel ko-
men vast te staan bij het onderhoud, hetwelk ik met deze Rupi-
31 udenten had.
Waar eerst de Rupi-studenten zich afzijdig hielden van de P.I.,
zijn thans de meningen van deze studenten verdeeld. Vele van de
Rupi-studenten hebben thanö belangstelling in de P-. I., o.a. door
het feit, dat de P.I. krachtig stelling tegen het Indon. Hoge
Commissariaat in Nederland heeft genomen, wat bij de Rupi in
zeer goede aarde is gevallen.
Belangrijk is nog, dat de heer Dr.SUKIMAN WIRJOSANDJOJQ van de
Masjumi aangewezen is geworden om een nationaal coalitie-kabinet
te vormen, waarbij reeds nu met grote zekerheid over zijn slagen
daarin en waarin hij zelf zitting zal hebben, gesproken werd.
Dr.SUKIMAN vnd. is op 19 Juni 1896 te Sewu ( Solo]} geboren en
voltooide zijn studie in de medicijnen in 1985 aan de universi-
teit in Amsterdam alwaar hij n.l. tijdens zijn verblijf in Neder-
land voorzitter van de P.I. was.
Vandaar, dat, alhoewel hij thans voorzitter van de Masjumi is,
in het algemeen wordt aangenomen, dat hij de P.I. daadwerkelijk
of achter de schermen steun zal geven. Meerdere studenten ver-
wachten hiervan, dat het ledental van de P.I. zal toenemen als-
mede haar invloed op de studenten.
Veel werd gesproken over de crisis, die over het algemeen in dit
jaar in Indonesië wordt verwacht, aangezien de corruptie in In-
donesië en in Indonesische kringen in het buitenland enorme vor-
men aanneemt en het Indon. volk geen enkel vertrouwen in de re-
gering meer heeft. Van deze wantoestanden maken vooral de links
georiënteerde politieke partijen gebruik, wat op zich zelf een
groot gevaar voor Indonesië met zich mee brengt.

De Rupi-studenten
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De Rupi-studenten zijn zeer verheugd met het heengaan van de ge-
wezen Indon. Hoge Commissaris, in Nederland, MohTRUM, van de
Masjumi, aangezien deze zich op een receptie tegenover de Indon.
studenten uitgelaten heeft, dat/hij het hun kwalijk nam, dat zij
hun studie niet in Indonesië maar in Nederland zijn begonnen,
waardoor zij in Indonesië met andere ogen bekeken zullen worden.
In dezelfde geest had de heer SÜDJONO van het Indon. Hoge Com-
missariaat zich uitgelaten, alhoewel het de studenten bekend is,
da-b SUDJONO vnd. zelf nog lessen aan een universiteit in Neder-
land volgde.
Veel^aandacht schenken de Rupi-studenten nog aan de Indische-Ne-

Iderlanders, aangezien er enkele met Indische-Nederlandse meisjesgetrouwd zijn. Zij vragen zich af, hoe thans de houding van deze
groep Nederlanders tegenover de Indonesiërs en hun regering is,
nu zij in Nederland vele moeilijkheden ondervinden.
Reeds enkele malen is getracht om meer eenheid onder de Rupi-stu-
denten te brengen, o.a. door het oprichten van de n Panitera
Pemuda dan Peladjar Indonesia ". Ook de Panitera is geen succes
gebleken, zodat men behoefte gevoelde aan een geheel nieuwe ver-
eniging .
De leden zouden op Donderdag 26 April 1951 onder leiding van
Abd. KARIM een vergadering in Leiden beleggen, doch door de ge-
ringe animo is deze vergadering uitgesteld moeten worden.

2. Drs. UTRECHT (zie boven) van de Rupi vertrekt op 26 Juni a.s.
naar Indonesië.
^

A2ISMÏES&ANG, studerende aan de veterinaire faculteit te Utrecht,
Wf^mff^S!SS!K 1951 geslaagd voor vee-arts en is verloofd met
Winnie GrROENENWEGEfl afkomstig uit Maiki^g, thans eveneens woonaeh-
'P^BI|lEP^reE*?*B^T^fii—er£r snti-Mederlan'ds is en dit vooralonder
het volk/propageert. ^ ~

KB 4 Mei 1951.



UITTREKSEL

Uit : OB 373 Naam: BSSBMIE (RÜKtfflt PALADJAS -t« LEIDEN)

Voor : OD 229 Naam: PEEEHMPUNAN INDOMSIA

Ag. nr: tOÖTS? Afz, : KB Datum: 5-4-'51

Aard van het stuk:

Donderdag 22 Maart 1951 id «r «en vergadering van de EUPI gew»eat.
Slsaaat FAIMAÏf zou op liet laatste moaient hebben afgezegd.

Op deze vergadering werd waisig interssants gezegd. Belangrijke stede-
delingen zoud*a «l*ehts aan Tsepaalde peraoBca mondeling worden doorgegeven.

Volgens informïsiit zou de P.I. thans cok min of meer ondergraonds werken.

Uitgetr. door: K Op aanwijzing van:

Datum: 24-4-r5i.

40060 - '49



RAPPORT VAN CAW/I.

Bijl.: één

Betr.: Statuten en Huishoude-
Reglement van de P.I. i...»

Medio 1950 zijn opnieuw vastgesteld de Statuten en
het Huishoudelijk Reglement van de "Perhimpunan Indonesië'",
welke hierbij zî n gevoegd

Verzoeke te agendeyen en terug aan CAW/I.

CAW/I, 30-5-19.51.

/



ANGGARAN DASAR "PERKE1PUNAN INDONESIA"
(disjahkan dalam Rapat Anggauta Umum pada tanggal 16-7-1950)

Pasal 1. NAMA DAN TMPAT
Perhimpunan Indonesia adalah perhimpunan bangsa Indonesia di Nederland,
berpusat di Amsterdam. Selandjutnja Perhimpunan Indonesia akan dinamakan
P.I.

Paaal 2. TAHUNAN
P.I. didirikan pada tanggal 20 September 1908. Tahunan P.I. berlaku anta-
ra tanggal l Djanuari hingga 31 Desember dari tiap2 tahun.

Pasal 3. DASAR POLITIK.
jF.I. menuntut negara Indonesia jang merdeka dan ber.daulat seluas2nja
berdasarkan demokrasi rakjat atas perdjuangan anti-imperialisme dan anti-
fasisme.'

Pasal 4-, TJARA^TJARANJA
( .'.I. melaksanakan tuntutannja dengan tjara2 sbb, :
a. memberi pimpinan, pertolongan dan penerangan kepada tiap anggauta;
b. berkerdja-sama dengan segala tenaga jang bersimpati akan azas dan tud-

juan P.I.;
c. memberi sokongan kepada segala tenaga ditanah-air dan diseluruh dunia

jang melemahkan front imperialisme dan fasisme;
memberi penerangan tentang sikap P.I. dimana perlu;

e. mengumpulkan bahan2 nasional maupun internasional jang diperlukan oleh
P.I.;

f. memperkuat gabungan2 internasional jang sefoudju dengan kemerdekaan
sedjati dan perdamaian sedunia;

g. Iain2 djalan jang tidak melanggar anggaran dasar P.I.

3 •
1.' P.I. terdiri darii4anggauta luar biasa, anggauta kehormatan dan

anggauta penderma;
2. Anggauta biasa adalah warga negara Indonesia jang menjetudjui A. D.,

A. R. T., Anggaran Disiplin P.I. ;
3. Orang2 bangsa -warga negara Indonesia lain jang menjetudjui A. D., A.R.T

( dan Anggaran Disiplin bis a diterima sebagai anggauta luar biasa at au
anggauta penderma.

4. Untuk menerima atau memetjat anggauta ditetapkan lebih landjut dalam
A.R.T. dan Anggaran Disiplin.

asal 6.
P.I. terdiri dari beberapa badan2:
a. Rapat Anggauta Umum;
b. Pengurus Besar;
c. Pengurus Besar Harian;
d. Pengurus Tjabang.

Rapat Anggauta Umum adalah badan tertinggi antara dua Rapat Anggauta
Umum.
Pengurus Besar adalah badan tertinggi antara dua Rapat Anggauta Umum
Pengurus Besar Harian mendjalankan politik dan putusan Pengurus Besar,
êngurus Tjabang adalah badan tertinggi dari tiap tjabang.
Pemilihan dan kewadjiban badan2 tersebut ditetapkan lebih landjut dalam
ANGGARAN RUMAHDANGGA.

Pasal 7. KBUANGAN DAN LAIN-LAIN SOAL
Keuangan dan Iain2 soal jg belum tertulis disini, ditetapkan dalam MG-
anggauta biasa,

x

Jias
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GARAN RUMAH-TANGGA.

Pasal 8.' PEROBAHAN-PEROBAHAN
Perobahan2 ANGGARAN DASAR dilangsungkan dalam Rapat Anggauta Umum.

ANGGARAN RUMAH-TANGGA PERHEMPUNAN INDONESIA

Pasal 1. ANGGAUTA BIASA, ANGGAUTA LUAR BIASA, ANGGAUTA KEHORMATAN DAN
ANGGAUTA PENDERMA.

1. Permintaan untuk mendjadi anggauta biasa dan anggauta luar biasa dise-
lidiki lebih dahulu oleh tjabang jang bersangkutan.

2. Penerimaan atau penolakan permintaan tsb diputuskan oleh Pengurus Besar
3. Jang diterima mendjadi anggauta biasa dan anggauta luar biasa membajar

uang masuk sedjumlah 50 sen,
4. Berhenti mendjadi anggauta biasa dan anggauta luar biasa karena:

a. meninggal dunia;
' b. permintaan sendiri

c. meninggalkan Nederland untuk selama2nja;
d. dipetjat karena melanggar anggaran dasar dan anggaran disiplin.

5. Anggauta biasa mempunjai hak bersuara.
6. Anggauta luar biasa mempunjai suara nasehat.
7. Anggauta kehormatan dan anggauta panderma diangkat oleh pengurus besar

dengan persetudjuan rapat anggauta umum.

Pasal 2. BADAN-BADAN
ï. -Pengurus Be s ar terdiri dari Pengurus Harian dan Pemimpin2 Tjabang.
2. Pengurus Besar Harian terdiri dari sekurang2nja seorang ketua, seorang

penulis dan seorang bendahara.
3. Pengurus Besar Harian dipilih dari anggauta oleh Sapat Anggauta Umum

untuk satu tahun.
4. Pengurus Besar boleh menambah diri dengan persetudjuan Rapat Anggauta

Umum.
5. Pengurus Besar memegang pimpinan umum dan bertindak kedalam dan keluar

mewakili PERHEMPUNAN INDONESIA.
Pengurus Besar Harian menjelenggarakan pefcerdjaan sehari-hari.
Ketua memimpin Rapat Anggauta Umum dan Rapat Pengurus j kalau terhalang
ia diwakili oleh wakil-ketua; kalau tak ada vjakil ketua ia diwakili
oleh salah seorang anggauta pengurus jang lain.

8. Penulis Umum menjelenggarakan segala urusan PERHEMPUNAN INDONESIA.
9. Bendahara menjelenggarakan urusan keuangan.
10. Pembantu membantu Pengurus dalam pefcerdjaannja»

Pasal 3. RAPAT ANGGAUTA UMUM
l* Rapst Anggauta Umum mempunjai hak jang tertinggi.
2. Rapat Anggauta Umum diadakan sekurang2nja sekali setahun.
3. Pada tiap2 Rapat Anggauta Umum penulis memberikan lapuran rapat j.l.;
4. Rapat Anggauta Umum diselenggarakan oleh Pengurus Besar.

a. Lapuran tahunan terdiri dari:
1. lapuran politik;
2. lapuran umum;
3. lapuran keuangan;
4. lapuran tjabang2.

b. Pemilihan panitya—pemeriksa-keuangan.
c. Pemilihan pengurus baru,

5. Keputusan2 diambil dengan suara terbanjak.
6» Penjuaraan tentang hal orang dilakukan dengan rahasia, dan tentang hal

lainnja dengan tjara-lisan.
7*' Kalau dipandang perlu oleh Pengurus penjuaraan tentang hal lainnja itu
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dilangsungkan dengan rahasia djuga.
8. Kalau hasil penjuaraan tentang pemilihan orang setimbang (seri) undian

jang memberikan keputusan,
9. Kalau hasil penjuaraan tentang hal lainnja setimbang (seri) Pengurus

Besar jang memberi keputusan.

Pasal 4. PENGESJAHAN RAPAT ANGGAUTA UMUM
1. Rapat Anggauta Umum sjah semata-mata.
2. Rapat Anggauta Umum lainnja sjah djika dihadliri oleh sekurang2nja 2/3

dari djumlah anggauta seluruhnja.
3. Dalam ha!2 istimewa jang tergesa Pengurus Besar dapat memetapkan sebe-

lumnja, bahwa Rapat Anggauta Umum akan sjah semata-mata. Hal ini dibe-
ri tahukan lebih dulu kepada anggauta didalam surat undangan,

4. Keputusan dalam Rapat Anggauta Umum hanja mendapat pengesjahan resmi,
kalau sekurang2nja 2/3 dari djumlah anggauta jang hadlir memberikan
persetudjuannja.

al 5, RAPAT PENGURUS BESAR. dipandang
Rapat Pengurus Besar diadakan setiapVperlu oleh Pengurus Besar Harian.

2. Dalam Rapat Pengurus Besar tiap anggauta Pengurus Besar Harian dan
tiap tjabang mempunjai satu suara.

3. Keputusan2 diambil dengan suara terbanjak,
4. Penjuaraan tentang hal orang dilakukan dengan rahasia dan tentang hal

lainnja dengan tjara lisan.
5. Kalau dipandang perlu oleh ketua penjuaraan tentang hal lain itu di-

langsungkan dengan rahasia djuga. setimbang
6. Kalau hasil penjuaraan tentang pemilihan orang|r(seri) undian jang mem-

berikan keputusan,
7. Kalau hasil penjuaraan tentang hal lainnja setimbang (seri) Ketua jang

memberi keputusan/

Pasal 6. SUSUNAÏÏ PERHIMPUNAN INDONESIA.
PEEHLMPIMAW INDONESIA terbagi dalam beberapa tjabang.

Pasal 7. TJABANG
entukan tjabang serta daerahnja ditetapkan oleh Pengurus Besar.'

2. Dalam sebuah kota, tempat atau daerah jang djumlah anggautanja lebih
C dari 50 orang boleh didirikan dua tjabang.
3. Pimpinan tjabang dipegang oleh seorang pemimpin jang dibantu oleh seo-

rang wakil pemimpin.
4. ̂ emimpin dan wakil pemimpin dipilih dari anggauta tjabang oleh rapat

tjabang utk l tahun.
5. Pemimpin mengetuai .rapat tjabang, memungut iuran tjabang oleh rapat

tjabang utk l tahun.
6. Pemimpin memberi lapuran tentang tjabangnja pada pengurus setiap kali

dipandang perlu oleh pengurus harian dan sekurang2nja sekali dalam ti-
ga bulan.

7. Kalau Pemimpin terhalang ia diwakili oleh wakil pemimpin.
8. Didalam tjabang^ Rapat tjabang jang mempunjai hak tertinggi.
9. Rapat tjabang diadakan setiap dipandang perlu oleh pemimpin dan seku-

rang2nja dua kali sebulan.
10. Keputusan dalam rapat tjabang diambil dengan suara terbanjak.
11. Penjuaraan tentang hal orang dilakukan dengan rahasia, dan tentang hal

lain dengan tjara lisan.
12. Kalau dipandang perlu oleh pemimpin, penjuaraan tentang hal lain itu

dilangsungkan dengan rahasia djuga,
13. Kalau hasil penjuraan tentang pemilihan orang setimbang (seri) undian

jang memberi keputusan.
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14. Kalau hasil penjuaraan tentang hal lain setimbang, pemimpin gang mem-
beri keputusan,*

gas al 8. IimAN, DERMA DAN UANG MASUK.
.1. luran ditetapkan dalam aturan istimewa j g didasarkan djumlah pendapa-

tan seorang anggauta at au. anggauta luar biasa.
2. luran dipungut tiap bulan: idan dïbajarkan kepada tjabang jang' bersang-

kutan.
3. Separo dari uang iuran tjabang diserahkan kepada bendahara Pengurus

Besar,
4. Derma sekurang2nóa f 10̂ - sebulan dibajarkan oleh. tjabang kepada ben-

dahara JPengurus Besar»

Pas al 9.1 KEADAAÏÏ ISTIMBWA
2 óang tak teratuo? dalam Rumah Tangga diputuskan oleh Pengurus Be-

sar.
2. Berhubung dengan keadaan jg istimewa ̂ engurus berhak memberi peraturan

kelonggaran.| miaalnóa terhadap pasal 7.
( , Dalam Hal2 OS tergesa2 Pengurus Besar Harian boleh mengambil keputusan

sendiri.
4. Tindakan2 jg berdasar atas ajat-ajat 1,2 dan 5 dari pasal ini diberi

tahukan oleh Pengurus Besar selekas mungkin kepada anggauta* Dan ter-
hadap tindakah2 tsb Pengurus Besar memberikan pertanggungan djawab di-
rapat ^g pertama sesudah tindakan itu didjalankannja.

Fasal 10. PEROBAHAN-PEROBAHAN
Perobahan2 dalam AÏÏGGARAN RUMAH TANGGA dilangsungkan dan diputuskan dalam
Rapat Anggauta ümum.:

----- oOo- ----

ANGGARAN DISIPLIIf PEHHDJPUITAN INDONESIA

PasaL i;
1. P.I. bertindak keluar selaku badan bulat;
2. Anggauta wadjib mempertahankan sikap politik jang diambil oleh P.I. ;
3. Anggauta wadjib melakukan segala keputusan P.I.

- 2.'
Tiap anggauta mempunjai hak untuk mempertahankan pendiriannja dalam si-
dang P.I. Akan tetapi djika kesimpulan telah diambil dengan suara terban-
jakf tiap anggauta •wadjib mempertahankan kesimpulan itu, sekalipun ia ti-
dak setu.dju.J

Pasal 3.'
1. Anggauta wadjib mengundjungi segala rapat P.I. pada waktu jang ditentu-

kan.
2. Djika anggauta terhalang, atau terlambat datang, wadjib memberi tahu-

kan alasan2 jang memuaskan.

Pasal 4.
Ö'oal2 penting sulit atau kurang sehat untuk P.I. jang dipandang oleh seo-
rang anggauta wadjib dengan segera diberi tahukannja kepada Pengurus Be-
sar atau Pemimpin Tjabang.

Pasal 5*
1. Anggauta wadjib membajar iuran dengan te rtib dan tidak boleh menunggak

pembajarannja lebih dari 3 bulan.' j
2. Anggauta wadjib membajar uang dalam waktu 3 bulan, sesudah ia diterima j



mendjadi anggauta,

Pasal 6»"
Ïiap2anggauta wadjib mendjaga keselamatan organisasinja.

IHggaüta wadjïb mendjundjung tinggi kemegahan P.I. dengan mendjaga keso-
panan diri dalam tingkah lakunja,

Pasal 8.
£oggair&a2 wacljib memberi pertolongan sat sama lain.

fasal 9.
1.' Hukum pelanggaran ANGGARAN DISIPLIN ialah: a. teguran; b. pemetjatan

buat sasagitaraj c. pemetjatan buat selamanja*
2. Teguran dilakukan qleh Pengurus Besarf maupun dgn berdua pihak atau

r didèJLëimT jsatu. rapat.
( 3. Pemetjatan buat sementara serta lamanja diputuskan oleh Pengurus Besar

Pengurus Besar berhak memperpendek atau mempeirpandjang waktu pemetja-
tan sementara itu.

4. Pemetjatan buat selama2nja diputuskan oleh Pengurus Besar. Pengurus
Besar berhak mengumumkan pemetjatan ini.

Pasal 10
Inggauta jg mendapat hukuman tsb dan. jg tidak menerimanja berhak memad-
jukan soalnja dan membela diri dalam rapat anggauta umum j.a»d. Rapat
Anggauta Umum ini menentukan putusan Pengurus mendjadi sjah atau membe-
baskan hukuman itu. Selama belum ada putusan Rapat Anggauta Umum hukuman
berlaku terus. Anggauta jg hendak memakai hak membela diri wadjib memberi
tahukan niatnja kepada Pengurus dalam waktu dua minggu abelah ia dapat
hukuman.

Pasal 11,
Sêgaïa hal jg mengenai aturan disiplin jg tidak disebut diatas akan di-
putuskan oleh Pengurus Besar. Putusan P,B. ini harus disjahkan oleh Rapat
Anggauta Umum j.a.d,

Pasal 12.
Aturan disiplin ini berlaku djuga terhadap anggauta luar biasa, diketjua-
likan: Pasal l ajat J, dan pasal»

oOo-



UITTREKSEL

Uit :' OD 373 Naam: INDOMESIE (RDKTIM PALADJAR - TE LEIDEN).

Voor : OD 229 Naam: PEfiHEMPTTOTAN IHDOUESIA.

Ag.nr: 106238 Afz. : ID Amsterdam. datum: 27-3-51

Aard van het stuk: Betreft: TOTAS (Orgaan van de RÏÏPI).

rolgt op pagina 7 het artikel van de PKBHIMFUHAH lïiDONESlA,
b»twelk op d* pftgï&a'ö 9 «n 9 wordt onderbroken door enkele pho-
to » van de lezing, di* MONOIWrü op 3 Februari ta Amsterdam voor
de OJPI gehouden heeft - zie het deaz. BOhriJvsn Ho. 2931-C-50
van 6 Februari 1951»

Ia h*t artikel TBS ai FEHIIKPORAN H'ïI^HESlA wosdt voor aorey no-
dig d» aandacht geveatigd op de volgende paasage0, luidend® (ver-
taald) $

* Toleena deze bepalingen icon Indonesië het geleende geld niet
* gebruiken zonder toe standing van Araerl&u Tot dusver mooht
" 20 aillioen dollar gebyuikt worden ter vezteterüig van wegen-
* tyenapoartffliddölen - ha vans en dergl* Bet do«l is duidelijk»
" Anderhalve ee^r aelcden. in d« tijd dat, Daendela naar Indone-
" ail werd gestuurd om bet eiland Java tegen de Engelse aanval
w te vej?dedl®ent we 3*0 a»t grote feaast - aetivlteit - "de grot*

postweg Yöb Aa4«» n nar Banjoew^nsi*' aangelegft» Thans heet
M end«rs s InöonesiS doet raed« aan het behmsl van de weister
* vrijheid en bestóiaving. De ovezeerfcoast rast de "Ixiabank" -
« Export-Import Bank * h«eft ons {IriüonaaiS*) met handen en
n ten aan het /onerlkaonde iaperialisme gebonden. la öit o p s s < i
w la het öan oak duiüali^lc, dat ellse afepraeJfc van de IKmöe Ta«-
" fel Conferentie, reeds naar het buitenlandse Imperialisme
" vrees* Laten wij £e Ho Handera niet öe voor^iur uitzetten»
" wijl wij het ^meriicaanse imperiali^» door de (aöhter) keueen

binnenlaten".

Uitgetr. door: LJ. Op aanwijzing van: CAW I,

Datum: 7-9-51.
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VERTROUWELIJK

Verbinding: Ho.12

d os 3,4/73.
24 Maart 1951.

OP KAARI \: Contactavond "P.I." met Indonesische schepelingen op 5 Jan.1951.

^atum ontvangst bericht: 20 Maart 1951
Betrouwbaarheid berichtgever; betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties: ~
Ondernomen actie:

2ÖMRT1951

ACDj

B.O.S. van 16 Maart 1951
No.103934 M.v.B.Ü.

Waar aanleiding van nevenvermeld scürijven wordt
^medegedeeld, dat d-üor informant, aan de hand van de
jetoonde foto's, G-.Q, Grien Tjymn werd geïdentificeerdjji

idins da chinees, die de leiding had van genoemde con-
ac t a vond. (einde)^-



Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
ƒ te vullen).

Q f W V F G E D A A N

Afd./Sect.:

7?Intieme aanwijzingen A C D.

Par.: t

A C D. Dat. Par.:
"E?

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):

.. 1Q.5.7..6.4.(..OE.H/51/1..8.7.)-
geschreven, waarin hemde inhoud van rapport ïïo. 105764

/.I..aan ZA~R,A,--we-i'-d--iae-de-ge^:eeld-ï
18-4-51, KA-R.A., H
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NOTA
Van: KA-R.A.

Op 18-4-51 werd aan SARDINE brief No. 105764(CEH/51/187)
geschreven, waarin hem ds inhoud van rapport No. 105764 dd,
9-4-51 van CAW/I aan KA-R*A. werd medegedeeld.

18-4-51, H



NOTA:
Van: KA-RA

Op 15,6.51. werd §§n Sardine brief nr.CEH/51/300
geschreven, waarbij hem de inhoud van denota van
HO (GAW/I) aan KA-RA d.d.29.5.51. bij CO' 105764
werd medegedeeld.

5.7.51. v.H.





B. A'P P O K £

AAN* KA-SA

YAIï IC

Ho.: 105764

Naar aanleiding van Uw rapport van 20 Maart J.l., No.E. 1063*
inzake MLOgS moge het navolgende dienen.

2. a.f Het betrekking tot de eommunistieohe contaoten van Lulofs in
"Indonesië kan worden opgemerkt, dat de deserteur Piet van STA-

in Oetober 1949 voor de autoriteiten in Indonesië een
verklaring heeft afgelegd waaraan het volgende ia ontleendt

Zowel in de illegale communistische Jeugdbeweging tijdens
de Doitae bezetting ala in het "Algemeen Hederlande Jeugd ver-
bond* (een communistische mantelorganisatie) heeft van Staveren
tot zijn vertrek naar Indonesië in December 1946 veel omgang
gehad met Henk JEPLQPS. voorzitter van de sectie Jongeren van
de vereniging "Nederland-Indonesie", afdeling Ben Haag.

Lolofs heeft als voorzitter van deze sectie uiteraard
veel Indonesische vrienden in Nederland. Een aantal van hen ia
inmiddels naar Indonesië teruggekeerd. Van hen meet genoemd
worden zekere EOBJAHfO EETS1KO ïïfOYO. een van de politieke "in-
structeurs" over Indonesië van Tan Staveren en een vorig aan-
hanger van het communisme, die gedurende ssijn verblijf in Ne-
derland aangesloten was bij de B?erhimpunan Indonesia", evenals
bij de illegale beweging tijdens de Duitae bezetting. Behalve
het oontact dat Lulofs aet verschillende Indonesiërs in Neder-
land had, onderhield hij correspondentie met diverae •pemuda's*
in Indonesië, ("pemuda's" zijn revolutionnaire jongeren), waar-
bij de brieven volgens Tan Staveren gewoon per post worden ver-
zonden.

In verband met het vorenstaande kan worden opgemerkt, dat
bij de Inlichtingendienst in Indoneaii bekend was, dat zekere
SümDO, wonende Malabarweg 15 te Bandung, in Juli 1949 aan
zekere KgSBH. wonende Bodjenagoroweg 14 té Batavia, heeft mede-
gedeeld, dat hij een brief van H.Lolofs had ontvangen, waarin
de groeten aan Euaen werden gedaan. Ontrent deze 3ÏÏKRIPO waa
(in 1049) bekend, dat hij de organisator waa van een communis-
tische Jeugdorganisatie te Bandoang. Kaaen vd. woonde in 1949
ten huize van Mr MÜALLADI. ten aanzien van wien vermoeden» be-
a tonden, dat hij een belangrijke communis Maehe k«jm te Batavia
was. Hij was o.a. adviseur van de comBmniatiscfi. georiënteerde
vereniging van zeelieden en havenarbeiders "Sarckat Buruh £apal
dan Pelabuhan". EUSEH vertoefde tijdena de oorlog in Nederland
en keerde op 17 April 1948 naar Indonesië terug.

Tolgena Tan Staveren heeft Lulofs briefwisseling onder-
houden met de hiervoor reeds genoemde Indonesiër MÜRJAITEO KUSIT-
MO EfOYO. die na zijn terugkeer in Indonesië in D J ©c Jakarta ia
gaan wonen. Be correspondentie met deee Murjanto KUSUBO Utoyo
werd door leden van de Indonesische republikeinse delegatie uit
DjocJakarta naar Batavia gebracht en daar afgeleverd bij een
zuster van Murjanto, mejuffrouw HART KUSTOiQ ÜTOYO. die volgens
Van Staveren uit de binnenkomende po a t het voor Lul of s bestemde
politieke gedeelte selecteerde, dit overschreef en het per brief
aan Lulofs toezond.

- 2 -
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Aangetekend ei j nog, dat meergenoemde MÏÏRJAMTO KÏÏ3UMO
ïïfOYQ betrokken was bij dé coismunistieehe opstand op Java (3
dioea) in September 1948vJ

b. Er bestaat contact tussen C.P. F. en P.S.I. Er ei J n in de loep
van de tijd een paar Indonesiërs (schepelingen) gesignaleerd,
die koeriersdiensten voor de S.P.I. zouden verrichten. Hiervan
is nader niets positief» vastgesteld kunnen worden, hetgeen
uiteraard ook niet «o eenvoudig is* Het eontact C.P.Hf.-f ,X.I.
Kaakt al enig» tijd een onderwerp van bedekt onderaoek uit.
Eventuele resultaten hiervan zullen werden medegedeeld.

3. Ben rapport ever de "Perhimpunan Indonesia" aal zo spoedig
volgen. /

CJUf/1, 9-4-1951.

'\
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üw rapport van 20 Maart 1951, ao,I» 1063,
afgedaan fei| desersijds *»$»*»* vaa i April 1051* m0*l@f?f4f
o.a, ook v«raoeht ««n rapport or«r at "Perhimpunan Indöa»»!»". D»

heeft s.«. door velerlei werkzaamheden vtrtragiou ond«r~

Daar 8«d«rt d» oprichting van genoemde organisatie tal van
jajren ai j a verlopen «a e»a uitvoerige beechri j vlag van alle gebeuar-
t»ni*B»n t* tijdrovend 23% zijn - «a n.h.v. ook aiat ia de b«4ö«- '
ling ligt - i» ««a beknopt «verdekt aajuengeeteld, waarin d* hoofd-
lijnen van haar activiteit la beschouwing zijn genomen. \p 20 September 1908 werd onder de naam "Indoaesi*«he Yerenl-

de than» nog bestaande "ïerhimpunan Indoneela* opgericht}
vroeger dua een Nederland*» naam, later dezelfde naam in het Malel».
Ia oorsprong lag het in &* bedoeling, dat de vereniging er «n sou ;
zijn voor gezelligheid «a amusement en ter behartiging van de b»- :,
laagen harer leden, zijnd» d» ia Nederland studerend» Inaoaeiiïra. |
Wlf spoedig na haar oprichting kwaa si j evenwel «p politiek ter- !
rein, daarbij vermoedelijk gestimuleerd door h»t na l» Eu»el»eh-
Japanse oorlog ontwakende vrijheids-ideaal in A2Ü.

Op politiek terrein gekomen m*t het vrljheid»id»aal in h»t
vaand»! kwam d» Indoneoiaohe T»r»al«lng (in dit rapport v»rd»r aan
te duiden als Perhlmpunen Indone»ia] binnen betrekkelijk kort« " "
ik * i t^^* & ?T. '± -L'. ^W A i . ^,,.- '*, ii. m * ^ «• ld. 4 » . i . f . A ' - i t e ' _•la ««aiftft't aet extrealBten, die ook de vrijheid der koloniale
keraa propageerden. B» P.I., een vrij krachtige organisatie.v
Boheen op het podium van extremlatleohe vergaderingen. Door haar
grote aotiviteit atlaul«erd* ai J op den duur het ook ia
Ind'ië ae«r en meer ontwakende vrijheidsideaal fel j A* jongeren
feite wa» de P.I. voor haar toonaangevend. Tooral door haar stimu-
lerende activiteit ont»tond ia 1927, nadat de Indieohe

/ Böhe partij door hst Overhelde-ingrijpen waa verdwenen, een federa-
, tiove eenheid van Indoneaische - merendeel» * politieke wrganlea-
v. tiea, alle «r voor ijverende, 4* een feller, de ander gematigder,

d» weg naar de vrijheid te banen.
% politiek terrein verleende i» P.I. ander «i J ds steun aan

het vrijhei das treven van andere volkeren. Zij maakte voor het vrij-
haideetreven * uiteraard la de e*r«te plaat» voor de vrijheid vaa
het eigen geboorteland - propaganda z«wel binnen al» bïiltea de
gren«en f «a Nederland, een propaganda zo fel, dat «onder meer ai» t
alle»a vaa een revolutlonnair» aaar d«or haar ««menwerking met oa4»j
ittTl«ed ran M«»kou a taaad» arg»ai»*tlei» gevoeglijk geoprokea kwa
worden vma e*a liak» »3Ctr«Bl»ti»Qa» a« tiTltelt* ItH» rïehting kwaat
ook ia e»t v»y«aiglafi»örgaaa *ïaA*a»*ia* tot ultdrukklag» (Ia
r» j»jr»a i» i» jMyp van Set orgaan bij h»rhallag g»wlj«; ' "

. ia :;*'ïnftffa»iiii«, V»w$»jjiit * **^W-*l3i laâ a»*!*1* »a
w«er m 1/5B**tt««i* M»3Pd»ka11 waarvan k«rtgel»4«a d» tot du»v#rr»
laa%»"t» aSBSBlHEPjJ nii'a "V»3p»/4fe»a»a} *

fa ver»abedo»l&» v«©raam«lljk aa de »«r»t» w«r»ldoerlog val-
lend» p»ri»d« had t» >.1» b«halv» m»t M»d»rlan4»e r»velutl«aaai**n

«p «ij, die taan» tot «• Tlamgro»? b»h»3*«a) veoraaiw^
lijk *«k *oata«t a*t i» b»k»aA» oad«r M««k«m-iav3.e»4 «ta*ad« "Liga
teg«a kol«ni*l« «a4*ï'4niUpklagl', X» ft^fmipft llfi? - «i »«a voorb»«ld
t» n««*ttn * h»»f t A»£* I»i«* t» Sru»»»l »»n »0ngr«s g»houd«n waar
««a ?.I.-d«l*gaile aanw»«ig w«». B««f maad«A»a koa iij daar to«n



naaam» »da tH£lwiAJsl»*watfMif im lederlaada^ïiidii11, B*
wiitrt»* van ka* f .L-feöoféfaataiar, Mohammad Iatta*va

wl»rf op dit Brauselee congres aam zo tel la h«t pr«8idiuK de* Liga»
Achtera«nTOlg*HB hoef t hl^ Teraelieldsne conferentias la da
tiacho gelederen bijgewoond,

Sa afetudering a«tt»n da f,I,-leiders torn activiteit
landa-Indii roort, waarbij kun in Europa opgedane politieke scholing
kan zeer fan f as kwam. In het ver«nigingsleT«n ia Indonesië* oefenden
«ij r*g«laatig een grote inrlo«d uit» gerloht op kat verkrijgen ram 'i
de vrijheid. M»n wilds daarbij eelfa aanvaarden de eveneens door \u gepropageerde TT! j hal d dar koloniale Tölfcaren, maar men wilde

zioh andersijd» toch niat door Moskou laten gebruiken. , i
tijdas* de tweede wereldoorlog hebben da toen in Nederland ^ j

vertoevende P.I.-leiders deelgenomen aam de ondergrondse aetlT!telt.
Ha Sa bevrijding Tas Nederland volgde aan«tonds een directe oriënta-
tie van de P.I. op da C.P.N, wat o.a. aede tot uitdrukking !• geko- !
aen in het Herdenklngenummer ter gelegeahe3,d van Kat éénjarig be- i
ataaji der Republiek Indonesië, (Auguetue 1946). 4n de P.I., ^In Aa
S.P,N. atf^alaa onvoorwaardelijk de vrljhei^efltrljd èaaer te Djoeja*
karta setelende republiek, ïa P.I.-vooraitter S.SÜHIDO was vertegen-
woordiger te Ameterdam van de Republiek. Ten behoeve tam de propa-
ganda werd «e. Amsterdam epgerioht da Repiiblikeinstt Toorliofe

( dien»t onder leiding van bat P.I.-höofdbeetuuralid MaJaagJ
die teven» verbonden waa (en thans npg is) aaa "De Waarheïa .
ontstond naar en maar eaaenwerking tueaen d« P.I. en de C.P.U., ook ;
bij Hat beleggen van openbare vergaderingen. Geleidelijk aaa kwamen \e ooaiBunlstleohe Indoneai*r» In het P.I.-hoofdbeetaur naar voren. |

ia fel natiönaliatisehö Maar niet aommuaiistieohe hoofdbeetuureleden :
verdwenen daarentegen langeamerhand.vit h»t bestuur. Het dette ont* :
wikkeling ia de P.I. tenslotte aap aantelorganisatle der C,P.H. .ga*
worden. Ook dit i» duidelijk gebleken uit de artlkj>laa i«u^et .vey-
eniglngBorgaan, dat laatetelijk (onder de naa» B*a^ta<l«*««keHÏIatt)
werd geredigeerd door het 2.1.-hoofdbestuurslid jijfW^j* *i« tevenrf
de reehterh'and gewordan ie van de S.V.C.-leider B^aLOgZIJL. Alv^ren*
de«e phaae nader te belichten zij nog lp aaa beknopte besehonwiag i
gewied c^n de htmding van Sa P.I. jegens de Indonesische fiegeriag :
na de *ouvereinit»it»overdraeht,een keotlag van aaa volkomen be- :
atriJding deeer Hegeriag. ' i

De eerste verwijdering tusaen de P.I. en de fiepubliek Indone- ;
, »i* (v<54r de souvereiTalteitaoverdraeht) ia ontstaan on»idd*lli4k i
' aadat 4* Ï.I. adhaaeie had betuigd «at de instelling van de Staat
( laïaël. Deze adhaeelebetuiging waa in Btrijd «et het pre-Arableohe

staadpunt van de fiepubliek. Vw republikeinse ui J ia la faam in ta
eerste plaats de P.I.~voorsltter Snnito er v«« besekuldigd onder
Joedae invloed te ataan, dooh dat waa niet meer dan een insinuatie.

Terdere verwijdering ontstond na ia aj% Madlaea-opstand der
öamfifanisten (September 1948) en fa tengevolge daarvan deor ét- Hepu-
blikeiüB» regering ge trof f en maatregelen tegea: da ooaununis ten of
Java, e.a. het elimiöeren van ooamuaistenleidera. Tooral feun tereeht
stelling is aan punt geworden Tam agitatie tegen de leidere -ram ia
Republiek Indonesia. Se herdenking (ia 1949) van hat vierjarig be-
ataan dar Hepubliek ia aangegrepen am -«am agitatie te veeren «m wel
ia de eerste plaats tegen de uit Indonesië' herwaarta gekomea gedele-
geerden, dia aangewezen waren om in de republikeijase delegatie Ae
te nemen aaa de Bende Tafel Conferentie» En|»le hunner vereeheaea
na aam aanvankelijk af ge we «en Tsdtnodiging af een dear da P.I. te
Amsterdam geor«anlee«rïe feestelijke herdenking (\1 Augustus 1949).
Baar werd een redevoering uitgesproken (voorgelegen) door het voren-
genoemde f.fï»^aafd%a»<lïm3pal|,ir(aa 9*t»9,t«y7 StJBIHBJO. een falla
aanval op de RepuTUlXkeinse leiders wegens het fuslleren van de oem-
ffluniatenleid«rs,.dia b«trokken geweest waren H| da Madioen-opstaad.
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Zij werden terzake ter verantwoording geroepen. Vrijwel het vol-
tallige C.P.N.-bestuur waa hierbij tegenwoordig. Na afloop hebben
deze C.P.N.-leiders aan Sudirdjo blijk gegeven van hun algehele in-
stemming. Mat deze gebeurtenis was het rolkomen duidelijk geworden,
dat de f.1. en de 0.P.K. onvoorwaardelijk de na do souvereiniteits-
overdracht optredende Indonesische Regering ia onderlinge samenwer-
king zouden ga«n bestrijden. In feite ia dit tot op de huidige dag
nog hét geval. Zolang de Hepubliek Indonesië niet een door de com-
munisten (en dus ook door de P, I.) gewenste Volksrepubliek is gewor-
den, aal deae bes trijding voortduren» «owel in woord als in ge-
schrift. Nog onlangs (6 Mei 1951) heeft R.Sunito tijdens een P.I.-
vergadering te *s-Grsvenhage dienovereenkomstig propaganda geaaakt.
Op deze bijeenkomst waren ook aanwezig enkele tientallen Indonesi-
sche schepelingen. Bat ook aij naar deze vergadering waren gekomen
is een uitvloeisel o.a, van de door het P.I,-hoofdbestuurslid $J-
DIIB̂ O ontplooide activiteit, meer in het bijzonder als E.7.C,-pro-
pagandist.

Ongeveer April 1950 is een verhoogde activiteit ingesteld om
de "Indonesische arbeiders** in Nederland communistisch te beïnvloe-
den, ook de tassen Indonesië en Nederland varende Indonesische
schepelingen* Speciaal met het oog op de propaganda onder laatst-
bedoelde categorie zijn in 1950 op instigatie van de E.V.G. te Am-
sterdam en te Rotterdam Comité*s Ivoor Indonesische zeevarenden)
opgericht, mede ten behoeve van het contact met de bonden van Indo*
neeisene aeelieden in Indonesië, die aangesloten zijn bij de Sobsi.
(Be secretarie-generaal der Sobsi, met name SÜBABSONO. is ultimo
1950 in Nederland gekomen om een studie te maken van de vakbeweging}
de verblijfkosten zijn de eerste tijd door de P.I. betaald)*

De P.I. steunt de actie onder de Indonesische arbeiders naar
vermogen. In haar orgaan, laatstelijk genaamd "Indonssia Merdeka*,
dat sedert enkele maanden niet meer la verschenen, is vanaf April
1950 stelselmatig propaganda gemaakt voor de eommunistisehe ideolo-
gie waarbij de Indonesische arbeiders o.a. is voorgehouden* dat
aansluiting bij het (communistische) Wereldvakverbond een gebieden-
de eis is.

Tenslotte nog enkele losse opmerkingen. Het ledental der P.I.
wordt gesohat op 150 k 200, arbeiders en studenten, onder wie thans
ook enkele Indo-CMnesen. Het Kunstgezelschap "Sinar Indoneaiart der
F.I. treedt bij herhaling op tijdens door Nederlandse communistische
organisaties belegde vergaderingen, wat ook weer een uiting is van
verbondenheid met de Nederlandse communistische beweging. Deze ver-
bondenheid wordt nog geaccentueerd door het feit, dat de P.I.-
hoüfdbestuursleden lid der C.P.N. zijn. Het hoofdbestuur (te Amster-
dam) bestaat thans uit:
E.M.SUSIïO - voorzitter j
50 Grien ïjwan ~ secretaris;
SUBIRDJO - penningmeesterj en
Djajeng PRA3JOMQ - commissaris.

Bit hoofdbestuur in zijn geheel en elk der leden individueel
is sterk gekant tegen het huidige bewind in Indonesië. Men wenst
conform het communistische streven» een Volksregeriag aan het hoofd |
van een Volkademooratisohe staat.

31 MEI 1951
HC, 29-5-1951.
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SARDINE heeft ons verzocht ÏÏ zijn grote dank te willen
betuigen voor Uw uitstekend rapport No. 105764 d.d.
29-5-51. '

6-9-51..



RAPPORT
Van: KA-R.A.
Aan: Hoofd C
Ho. E. 1063
ONDERWERP: LULOPS.
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1) Refererend aan uw nota dd. 1-2-51(100145) deelt, SARDIÏÏE
ons mede, dat zijn dienst te Londen zeer veel belang
^ stelt in de mogelijke liaison tussen de CPH en de
y Indonesische CP. - c:i" --

2) SARDINE zou derhalve gaarne nadere gegevens betreffende
LULOFS ontvangen in het bijzonder:

betreffende zijn communistische contacten in
Indonesië

alles, waaruit blijkt, dat de CPU het gewone kanaal
is, waargan gebruik wordt gemaakt om part i j directieven
door te geven aan de PKI.

3) SARDIHE zou een rapport betreffende de Ver. PERHIMPTTUAN
ten zeerste op prijs stellen.

(Hij ziet het vol verwachting tegemoet, daar het, zoals
gewoonlijk uitstekend zal zijn!).

20-3-51, H
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NRf 1951 ; 15 Maart 1951

Betr. : INTERNATIONAL SPORTFEESTEF GEOEGAN1SEERD DOOR
DE I. U.S. op 20-21 MAART 1951 TE WEEÏEEN.

Aangeboden :
1. Een uitnodiging tot deelname aan de Internationale

Sportfeesten georganiseerd door de I.Ü̂ S. op 20-21 Maart 1951
te Weenen, verzonden aan de P.I., Van Seghenlaan 4 te Amster-
dam, p/a SLAMET ffAIMAN.^

2. Een interview van Mevr. L. SUR1PWO over haar reis
naar Peking, eind 194-9

Het is niet duidelijk waar, wanneer en door wie dit
interview is afgenomen.
4 "bijlagen.
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' lUTERVIEÜW DENGAN. L . SDïflPNO BERHUBIMÏ DÉKGAN -PEHW-

- LAÏlpNJA'KE PEKING ' UHÏÖK MMGIÏÏOJUWI KONPERÈNSI PWDI.
' r - v ' " * •

Kita méndengar ban jak sekali tentang Konperensi Wanita di Peking^ Kapan
teah'^onperensi wanita, .t,elan dil-angsungkan dan -mengapa'kan- Peking -dipiïjja

' ' tempai Konpeosensi Wanita? _',' m

Kqnperën'si .'Wa'nita^ Asia pertama diadakan dari 10 sainpai 16 De'senibër,
19*49- di Pekingï'dan dipirapin oleh Pederasi V'anita Demokrasi ïn'ter-na-
sional. Konperensi ini daiiulu sebenarnja akarf .dilang^üngkai^ pada -ta-
hun 1948 di Calcuttq. di India. Akan tetapi tak djadi,,.'" karem pemeren
'tah.Nehru jg , f eaks^gngr i"6u tak meroberi idz^n. Wa-laup\ deïai'kian, '
ïïenru toh 'ta^d^at' raèïlghalang2i wanita demokratis A'^ia berlcumpij.!
"berbitj-ara be^rsamaZ.ihKarena pada tahun. sesiidah N-ehru mplarangnjaj ' p
tu pada tahitn 19.4̂  wanita2 darx neger i Tiongkok Baru.- setelgïi.r-ak^a't

, Eipiigkplt; deng-an 'mengimnulkan segala 'tenagaSnjja. jg me^gg;epiparJcarL kö^va
da^vUawan, 'dapafraeleri Japkan1 rausiihnja dan menjediaksfe P=eking's sëbag'ai

" t'empat Konperenei Asia. - • J

Bagaiïaana pendapat saixdara tentang gantian Peking dengan Oalcut'ta sëba-
gai terapat Konpërensi? \ '

Melïurut sa-j-a penukaran Peking-Calcixtta bagi waki!2 kanm wanita Tnala
han baik, karëna kami, jg telah ne^ihat negeri Sovjet-üni, dimana
seipiia sudah t,eratarvdan terdjadi sekarang, dapat keseapatan mengtmaj
ngj "negeri Tiongkok Baru, dimana pembangunan riulai diselenggar,akan.
Meskipun demikian kami dapat meliïiat,, bahwa djika negara dimp'impin o
pemerentaih dari rak j at 'tl ai? uniruk rakjat, kemiTHgkinan? tak ada batas-

_ «<v

Apâ ah Kon'përensi ini p ent ing sekali?

Tentul Konperensi ini penting .se-kali, karënar'buat peaMïaiaa ; kal in ja*' da-
lam 'sedjarah,dunia kaum wanita .terdjadjah dari Asia bërkumpul dengan
s-audara2nja-dari negeri2 Barat untuk bertukar fikiran tentang:
1) perdjuangan kaum wanita Asia .untuk mentnapai kemerdekaan nasional,

pidato pendahuluan1 öleh ïeng Ying-chao (ïiongkok)»
2) Hak2 kaum wanita oleh Mahin dari Iran5 .M . .;
'?) -Pembela hak2 anak tiléh Amita Deyi dari India. "' ' ;

flerapa negeri mengirimkan wukil2nja pada Konperensi?

Adalah 199 orang2"wakil biasa dan •w'akil-tamn dari 23 negeri: Sovjet-
Uni, Korea, Birma, India, Viet-Nam, Iran, Philipina, Israël, Mongol&a»-"1""'
Indonesia, Siamj Afrika, Libanon, Amerika Serikat, Inggeris, •"-*-*--•'-—*•*-*-"
Perantjis,'Cuba,, A3,gefia, Siria dvan Madagaskar. , ' ^

_ v -~ * *

Bagaimana'keadaan sosial 'dinegeri2 djadjahan' lain?
? ' „

Tidak ha'nja di Indonesia sadja, keadaan2 djelek terdapat djuga di
Iain2 negeri dj.adjahan̂  Orang2t tua karëna k'el-aparan terpaksa 'mênc w

- anak2nja seloagai budaK2 atau pelatjur, nemdjadi kebiv san sehari,2 .f
Lapuran2 menggambarkan -kesengsaraan kaum wanita pekerd ja, jg l-ebih2'
lagi ditindaö dan diisap, daripada kawan2nja*j kaum buriür lelaki, -s,e,--'
dangkan mereka hrarus bëierdja j g sampai 15 d" j ara mendjalankan mesin2



Tentara ini, jang mendjadi pelopor dari kekuasaan kolonial dan jang .
perbuatannja djelek tak. dapat disangkal lagi, haru-s dibubarkan sama
sekali. Sekarang malahaji dengan lekaa mau dimasukkan TNI dengan akibat
bahwa tentara ini akan merendah deradjatnja, dan menurunkan kepertja-
jaan rakjat fcepadanja.

Diatas ini kita menulis dengan singkat apa jang terdjadi didalam
dua bulan jg lalu d i d al ara negara Indonesia,-Apa jg kita tul i s itu mem-
•buktikan dalilkita jg kita madjukan pada waktu KMB diadakan di Den
Haag.,: bahwa Reptiblik Iridonesia kita akan melorot mendjadi koloni
kembali.

Djuga politik luar negeri RIS membenarkan dalil kita tereebut.
Baru2 ini raenteri 'i.juanda mendapatkan pindjaman uang 100 miljun dollar
dari JMPÖRTa: BXPORTBANK di Amerika. Kalau seorang kapitalis-besar me-
mindjamkan uang, 'ia tidak puas dengan balasan rente jang tinggi, akan
-tetapl dia djuga membikin perdjandjian2 politik sebolehSnja. Berkali2
dikabarkan oleh pers seluruh dunia,'bahwa perdjandjian dari pihak Ame-
rika' i.ialah supa j a RIB harus masixk i'ront anti~kommunis kalau mau pin-
:d.jam üang dari Amerika. Menurut pengalaman dan peladgaran dari sebelum-
nja perang dunia kedua, .maka istilah. anti-komunis itu tidak lain dari
-nama lain dari persiapan perang dunia oleh. kaum imperialis. Sekarang
kaum imperialis' lagi sibuk mendirikan front peperangan menentang RRÏ
(Republik Rakjat Tiongkok) dan karena letaknja Indonesia itu sangat
strategisch, dan karena Iain2 sebab, maka kaum imperialis sangat meng-
hargai Indonesia sebagai pangkalan jg penting untuk melepaskan serangan
terhadap Tiongkok. Pindjaman 100 djuta dollar ini achirnja akan mendje-
rumuskan Indonesia dalam bahaja peperangan, .-

Sebagi kesimpulan, RIS daji politiknja terhadap dalam dan luar negeri
..sama• sekali tidak memuaskan- rakjat. Perasaan kurang puas ini boleh; di-
buktikan djuga oleh warttiwan SIN PO-jang telah menindjau di Djokja.
Dia inendengar dari "HOOG-E STAATSLIEDEN" di Djokja, bahwa ban jak orang
jg memandang'bahv/a RIS itu tak lain hanja meiand jutkan negara NEDERLAUDS
INDIE, dan orang2 jang mengabdi pada pemerentah RIS makin dipandang
sebagai pengchianat Republik Indonesia.

oOo-
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INTERNATIONAL ̂ STUDENT SPORTS MEETING • ' " ' ' • ' ^ ": --1:-,^.
.VIENNA, March 20-21,' l'Sgl " /' ' • . " • ' •.:V:"-'S'f £

'• " '"-. - "• • • • • , • • ' • : .:'Ol£%-7.'-i

Pear.'.fTiendSj • / Vv.':": ' : ' • ' ' - . • s , ' ; - . ' • . - • • • . ~ ' . :y;̂ ||ft
• • • ' , s "*" • • ' _ • • , ' . . . ' • ' ' • . . ' ' • r: ^tfftfjiffi

• • ' , • - '' " ' . ""' " ' - ' • i * f - • ••"-''"':0'%î ï*

: Responding tp thé desire:' of; student s, of all countries. and ~ :;:'ol|fl
especially of student sportsme/, to increase1 their intferjiaiipnadi' •'•':• \}-?j!jjj^
cdoperation and, to realize unity in the field ô  sportĵ .sP Importajî '':%*̂
f or - the. wéll^being , of the younger generation- and for^^he . strengtfiën̂ -:::sïF||
ing .of,,friendship among studènts of .different countries of* thé'"wo.rïd; -^ig
and, ..following. the proposals of different .sports; organizations on ',..:;;: :,-l|
th±'ë subject, th,e IUS i«s calling; an International meeting on stude;nt':',I|J»
sport for March 20-21-, 1951 'in Vienna, Austria. , ". - ' : ''•'•',:''.'^M

• . ' ' ' • • • ' / • • • ' ' " • ''-vllŜ
' The purpose of this meeting and the propö-sed agenda are as ' '$$&

follows:"' • • ' . - : ."/, ' " . ,. • - . " . • - , . ' v . . . ,_: ..'.'.'/• ''-^
.:- {l.) ' Questions'of cooper.étipn; among ;all, student sportsmen./'i.•''-'•'

(.2..)' The questio.ns 'of joint>. ünified' órganization̂ :of the ne3||.r
World .Uhiversity.Sum'DB'r,,Gameis, 1951:. :' -\ •'"." s'; : - : .*'":

The basis of those discusHsions will be the proposals for
eration of different student sport organizations, including those'
made to the IUS by the International Sports Conference in Luxem-^
bcurg in 1948, . "

Student organizationc, comp-etent on sports queations, and na-
tional student sport organizations, have been invited to take part
in the meeting, among them the International Federation of Unive-r-
sity Sport (FISU) and its member organisations, the Scandinavian
student sports organization and its member organizations,

-' ƒ All delegations have the right to send experts and observers
having- consultative right s, I«l

t - ' •' . ' , ' • • ' / ' ' • ' ' ' • * ' , ' • r • ' ; ' ' • • ' ' • '~'' '"r ' ' • ' •

v^he'SeGr|!tariat;;pif .the 'lüp cordial3Ly ^invIt;$s,?yQU tp .^end^
•ViïBèz ;:re^^Be*FËQd:ivè-s -' of; ̂ pUK^gajii 2atÉPn;v1;ov|hè JInïeria1xï6ï |̂|̂ i^^ö

Sport:s'.-MeetiTig| 'we awalt; your^ ..sujge-stiohs ' aftd /ask? you,dio ,;inf pryCli^* ""''̂ ^^
immediatPly' 9^ partïcipatè'-. and, 4P

: take the 'nePèasary st-épsJ'fp:r-:,,Ausi:rian /and-': transit s vis as, " ' • ; • • . - -;/:A%:
' . - '• ' • • . • • : • • - - , ; - - • ; • • -.:' • • , 1 <• - .-ff:,-. . • ; . . _ ; . • • - . • , " • • • • • ; ; . ' • - . ; •' • •-,"• i";--.-.1;.1:1; •-'jf*

• ; • - ' - •:,. ' • • • • • :" . . " •• . ••**•••(••.: ••< • . • : • • • - .' ' • • ' • - . - . - : " • • ..„ . . - - . • - . , • ' • , . c " . ' - • . . ' . ' ' • ' • " • • • '
, .;. . We;u;ipge -y'oü -̂ o let ::;us ;know the peBsport. details ;pf your

sentatives iri orderufhat'; we^'may; •iRterVon^'-ïpr^the. ;V'isöi., 'The'

Wim

:-i-;;' -»?S;iböt;i-ii,ij)?,.v'';,'Jia^ jf.^J
*iïsff8m!:t^^!$è&'



will do all in its power to help you'to>vercome any possible
obstacles to your participation in the conference, and we ask
you to inform us of t hè m. ,'

The cost of stay of one participant for three days, that is,
lodging, food and registration fee, i's estimated at 200 Austrian
shillings or the equivalent of US 2?»20 or its equivalent in all
other currency convertible in AU'Stria,

In the hopes that our common effort for unity of university
sports will be fully successful, we send you our most cordial
greetings, •

For the Executive Secretariat of the Interna-
tional Union of Studente and the Department
of Physical Education and Spor;t«

Josef Grohman Giovanni Berlinguer
president of the IUS. . General Secretary



P t n - o p 4 e 4 «
'at3Bi«3tt»oS3



I N T E R N A T I O N A L U N I O N O F S T U D E N T S

C Ö K > 3 ' c T y f l E H T O B

D E S E T U D I A N T S

U N I O N I N T E R N A C VO N A L DE E S T U D I A N T E S

M E Z I N A R O D N f S V A Z S T U D E N T S T V A

M E 2 S A V H A P O & H Ë 1 . f t
U N I O N I N T E R N A T J I O N A L E

PRATHA n, V O J T È S S K A 12, Gs*

CIRCUIAR 8/OS

T E L E G R . : S T U D I N F O R P R A H A

March 2, 1951

Dear Friends,

The following is the copy e f the invitation to the Inter-
national Student Sport Meeting organized by the International
Union of Students in Vienna (Austria) on March 20-21, 1951.

ïhfe invitation was sent to student organ£zations, eom-
petent on sports questions, and natlonal student sport organi-
zations and we hope to have representatives of student sports-
ment from your country present at the meeting.

Having in mind the importance of this meeting for the
unity of student sport and cooperation between student sports-
men, we hope to have your support and proposals for increasing
international student cooperation in the field of sport.

With best wishes,

For the Executive Secretariat of the IUS
and the Department of Physical Education
and Sport,

Giovanni Berlinguer
General Secretary of the IUS,
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7 L'aart 1951.

No. 2327/7111

Betr. :. BUDIHARDJO c. s.

UITTREKSEL

C«t.:

-f Mjiu_
0Ü 1Z

i 1561 lHfc 8

j£££-5

;Jil

.0 A.'v j ^-.

In aansluiting op udjn rapport van 26-2-'51,
No. ,S3C6/YlII, inzake Contact Praag met P. I, Amsterdam, deelde
dezelfde informant mij nog het volgende mede:

Buiten de reeda-vermelde punten, die op de in
difc rapport bedoelde vergadering ten huize van SOï^ïITO besproken
•werden in de week van 17-25 Februari j.l.,werden nog de volgende
kwesties besproken.

Het zoeken naar plaatsen en gelegenheden om wapens
naar Indonesië tö verzenden. , .

Richtlijnen voor sabotage door Indonesiërs , die v.'er'r-
zaam zij» in vitale be-drijveni

Het organiseren van een fluistercemp8Cne-
Het verstevigen van. de band met -en het zoeken ven

cofl'taot met- andere organisaties en communistische mantel-
organisaties.

De vraag werd geopperd of het niet beter zou zijn het
aröhl0f.v.Ö. P.I. tö vernietigen. Dit vermoedelijk in verband.
met hetj f*it, dat Praag thans het Hoofdkwartier ia geworden.

Op Vrijdag 23 Februari j.l. is er wederom een vergede-
'ring gehouden'ten huize van 30KNITO. Op deze vergadering
werd/besproken de tactiek en het dialectisch materialisme
van het communisme.

Aanwezig waren SUNITO. TAOH3IN en BüDIHARDJO. Deze be-
spreking heeft de gehele naoht geduurd.

Zondagavond 25 Februari j.l. was er een vergadering ten
v«ü"?MH3IN, Hagenaar s t raat 89, Amsterdam. .

^besproken de wijze, v;aarop aonder gevaar voor uit-
«ükele,punten konden worden vrijgegeven aan met h e t ' ^ i

sympathiserende Indonesiërs.'Hier was ook 3APEDIMJ
heeft ook nog een onderhoud onder 4 ogen

ÏHAHDJC, eveneens ten huize van 3UNITCU
informant is het zeer waarsohijnlij.k,'dat deze

ia om in de toekomst In de oomarunisti3o.he.be-
belangriflüce 3?ol te spelen» .^ //^'"^ i*''

verzoek van BUDIIiARDJ'O zou dóór JjerfT^HAM' een nieuwe
worden opgericht. Deze partij 2011 bestaan uit

o-litiropeaaen. die warga negara zij A geworden,
" • naaA zal' waarschijnlijk eveneees Jndo-%,tlonaie

zljn»v.éooh deze ;zal In tegenstelling .ia»;̂  de oude,
Öjakarta tornen te staan. ;

deelde informant, aogvliet volgende

plannen om in September, van. dit jaar
JFUlóÉ.IndonesilJ te gaan. ÏÏen lifter berlcTië trermeldde echter,
'***'• "-"*-*• -k* J doch ziJa vrouw en:kijï4 d^rheen «ullé^ ver-



•d*

• •', •;£•-'>' ' . "

,** -, trekken.
•v:. • . , I:?evr. TACTÏ3IK is eer\. ':iaar vader ia thans directeur

•s, ;van iiot Bure&u. vooi- üO6t\v&c.ervi3serij te Djakar&a. Haar cioedor
'I;,. lÜeeft dear een so.iioonheiassalorj.
x^ 'iep stiefbroer van haar, D«T.AJJAli. A3JIKTK zou bhana i^-t een

'-V./ hitudiobèura van ^hilips ia Mederianci studerené , .
. ' - / • „ ' TACHSÏN zou Van"'plan £ijz;_eön bosoek a^n Praag te bronnen.7'

In zi^HTiüis zo'u slch vri j "v oei co::iihunïstï"ao"ÏÏè TecTüïïr '.L'evTrulen.

Verzonden aan,: HBVD en. c;..," x.
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RAPPORT VAN KB " "" '~& *-?'•'

Voor CAW I

No. 2313/VIII

Betr. : HERDENKING KOLONIALE JEUGDDAG OP S l-2-

Aangeboden een kort verslag van de op 21-2-'51
gehouden herdenking van de koloniale jeugddag, opgemaakt door
een betrouwbare Indonesiër.

Op 21 FebruaÊi 1951 om 8 uur 's avonds hield de
Samenwerkende Jeugdorganisatie van Amsterdam in het gebouw
"Bellevue" Marnixstraat een feestavond ter herdenking van de
Koloniale Jeugddag. Een der bestuursleden van X'PERICLEŜ  opende
de_bi j.eenkomst. SpreÉer memoreerde, dat door ds nauwe samenwerking
én solidariteit van het A.N.J.V., de O.P.S.J., de P.I., de
?AJtifTr'>1!RA en PERICLES het gelukt is, deze avond te organiseren.
Hij wekte de jeugd op zich te verenigen en contact te zoeken met
andere jeugdorganisaties in koloniale en Imperialistische landen
om tot nauwe verbondenheid en solidariteit onder de jeugd van de
gehele wereld te geraken.

Er werd een toneelstuk, bestaande uit drie be-
f dr i .1 ven, vertoond: "De bevrijding van Jan VERHAGE". "
Jan VERHAGE, dienstplichtige in""'ïï33oneéiè"7"wer(3"J"'ten' laste gelegd,
dat hij verboden lectuur onder de soldaten had verspreid en op-
ruiende redevoeringen tegen hen had gehouden. Hij werd veroor-
deeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Later werd dit vonnis herzien
en werd hij vrijgesproken.

l De heer £7iT W7' -fp-TATJ<7 c0^ een paar Chinese en
Japanse liederen ten gehore.

De heer Louis CONTRAN (Amsteldijk 94} liet het
publiek genieten van zijn subliem pianospel.

Mevrouw VAN STAVEREN, de moeder van Piet VAN
STAVEREN (Pitojo) zette uiteen, waarom haar zoon tot 7 jaar ge-
vangenisstraf is veroordeeld. Piet had geweigerd tegen de Indo-
nesiërs te vechten, was de demarcatielijn overgestoken en was onder
het Indonesische volk gaan leven. Dit gebeurde in 1947.
Hij werd als zoon gedurende twee jaren in een Indonesisch gezin
opgenomen. In September 1949 werd hij door de M.P. in Solo opge-
pakt en in een overvalwagen naar Semarang getransporteerd. Met
de "WATERMAN" werd hij naar Holland gebracht, waar hij 24 dagen
lang in een hut werd opgesloten en geen enkele keer gelucht werd.
In Nederland werd hij wegens dienstweigering tot 7 jaar gevange-
nisstraf veroordeeld.

Hij moet voor zijn overtuiging boeten. Maar hij
zal vrij komen. Er is een comité gevormd om voor Pitojo amnesti
aan te vragen. Spreekster verzoekt de aanwezigen "̂ airult comité
te steunen. *"

Gedurende de pauze werden handtekeningen verzameld
om te protesteren tegen de bewapening van Nazi-Duitsland.

De P.I. vertoonde Pentjak en Menazl (dans).
Het volgende toneelstuk betrof de vrede en diende als propaganda
van de vredesbeweging tan Stockholm.

Met algemene stemmen werd een resolutie aange-
nomen, de Regering een telegram te sturen, waarin de vrijlating
van Piet VAN STAVEREN geëist wordt.



De heer SUNITO gaf een overzicht van de politieke
toestand in Indonesië. Hij hekelde de Regering, die door de R.T.C,
aan handen en voeten is gebonden en met Nederland mee moet werken
aan de voorbereiding van een volgende oorlog.
Bovendien is Indonesië, door het verdrag met de V.S. inzake de
economische steun, verplicht herenwegen aan te leggen, moderne
havenwerken te bouwen enz. enz., hetgeen allemaal nodig is voor
de a.s. oorlog.

Economisch is Indonesië' ontwricht. Het economische
leven wordt met de dag slechter.

Hij wekte de jeugd op zich te organiseren om tegen
deze maatregelen te protesteren. Zij moet contact zoeken met de
jeugd van andere landen en in nauwe samenwerking met hen strijden
voor de vrede.

Verzonden aan: HBTO en CM I.
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De 21ste Februari J oio is te Amsterdam een bijeenkomst ge-
houden ter gelegenheid van de zgns "Koloniale Jeugddag*. (In De-
cember 1948 is door de Wereldfederatie van Democratische Jeugd be-
sloten' om ieder Jaar de 21ste Februari te vieren als dag der inter-
nationale solidariteit met de jeugd in de koloniale landen, die
strijden voor vrede en tegen koloniale overheersing).

De bewuste bijeenkomst te Amsterdam is ditmaal georganiseerd
door de P̂jgrhiiapunan Indonesia" (P.I.) met medewerking van» het
"Algemeen Nederlands Jeugd Verbond" (A.N*J.V.)» de "Organisatie van
Progressieve Studerende Jeugd" (O.P.S.J»), de Democratische Staden-
ten Organisatie "Periclee" en de "Panitera" (een groep van communis-
tische Indonesische studenten te Amsterdam).

Aan de uitnodigingen tot bijwoning van de samenkomst op 21
Februari J01. is in ruime mate gehoor gegeven; de zaal was geheel
gevuld met ongeveer driehonderd personen onder wie een vijftigtal
Indonesiërs en enkele Indo-Chineeéru Een grote groep belangstellen-
den kon door gebrek aan plaatsruimte geen toegang krijgen tot de
vergaderzaal waar op het podium Indonesische vlaggen prijkten en
grote foto1B» respectievelijk van Piet van Staveren en van de Indo-
nesiër Suripno, die na de Madiun-opatand(1948) op Java is terecht-
gesteld. Verder hingen in de zaal spandoeken met de leuzen: "Strijdt
tegen de Duitse herbewapening", "Wij willen vrede", "EeÉheid van de
Jeugd voor werkelijke vrede" en "Piet van Staveren moet vrij".

Hét gesprokene was ook dienovereenkomstig nog aangevuld o o a.
met een verklaring vari de eerète spreker, een bestuurslid van "Pe-
ricles" namelijk: "Wij verklaren ons solidair met de volksdemocra-
tische landen". Itese spreker gaf ook overigenŝ ituidelijk blijk van
het communistische streven, dat aan het/organiseren van de samen-
komst ten grondslag lag. Dit kwam vervolgens mede tot uiting door
de tijdens de pauze ten gehore gebrachte strijdliederen, nl. het
strijdlded van de Wereld Federatie van Democratische Jeugd en CM-
nese strijdliederen en door de opvoering van een toneelstuk getiteld
"Jan Verhagen moet vrij" (een wegens opruiing veroordeelde dienst-
plichtige K

'Van verbondenheid met de communistische jeugd in Indonesië
moest blijken door circulering onder de aanwezigen van lijsten, waar
op handtekeningen konden worden geplaatst uit solidariteitsgevoel
met de Jeugdorganisatie "Pemuda Rakjat" (Volksjeugd).



Ha de pauze voerde het woord de moeder van Piet van Staveren,
een dienstplichtige, die in Indonesië deserteerde en deswege veroor-
deeld werd en vervolgens aprak nog R.SÏÏNITO. voorzitter van- de "Per-
himpunan Indonesia1*.

Eerstgenoemde hekelde o.a. het Nederlandse beleid met betrek-
king tot Indonesië, dat er op gericht is geweest niet de belangen
van de Indonesiërs te dienen maar wel die van het door Nederland al-
daar geïnvesteerde kapltaal0 Dit wilde men na de oorlog voortzetten
en een bijzondere wet kwam tot stand om het mogelijk te maken, dat
Nederlandse troepen naar Indonesië konden worden uitgezonden.

De Nederlandse Regering handelde tegen het Handvest der Ver-
enigde Naties o

Vervolgens sprak zij nog over de weigering van "onze Jongens"
(waaronder Piet van Staveren alias Pitojo) om te vechten voor de ko-
loniale belangen.

Evenals bij het begin van haar toespraak eindigde zij met de
groet "Uerfleka".

Vorengenoemde R.Sunito deelde in het Nederlands mede, dat hij
in de Indonesische taal zou spreken, omdat de aanwezige Indonesische
schepelingen en arbeiders de Nederlandse taal niet machtig waren.
Spreker'richtte zich in het bijzonder op felle toon tegen het Ameri-
kaanse imperialisme en kapitalisme en uitte woorden van protest tegen:
de onderdrukking voor de vrijheidslievende volkeren van Azië, de bom-
bardementen van vrouwen en kinderen door de Amerikanen in Korea, het
herstel van 4e Japanse oorlogsindustrie en tegen de vrijlating van
Duitse oorlogsmisdadigers. Hij keerde zich ook tegen wat hij noemde
de inschakeling van Indonesië in de Amerikaanse imperialistische oor-
logspolitiek en tegen de Amerikaanse leningen aan Indonesië, die géén
enkele zin hebben en welke leningen uitsluitend worden gegeven opdat
Indonesië Amerika zal steunen in sijn oorlogspolitiek en oorlogsbasea
aal afstaan, van waaruit dan de vrije volkeren kunnen worden bestre-
den 0

Hij riep tenslotte de aanwezigen op tot solidariteit met de
volksdemocratische landen, die geen behoefte aan oorlog hebben„

fen besluite aij hierbij nog aangetekend, dat tijdens de verga-
dering door de aanwezigen blijk werd gegeven van een luidruchtig en-
thousiasme.

. 2-3-1951.
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Viering Koloniale Jeugddag.

^«rerslag van de viering van de "koloniaJ * jftW™ag" --t,--. -; — i r ~ ~ ~
~ te 20,00-uur in de kleine zaal vaöTiet ge DOUW "Bellevuè" te Amsterdam

| Pa o-pganigatie van „daas. avond berustte bij de Indonesische, communisti-
fsohe vereniging ft?erhimpunan~ELgonesia". waarbi.1 medewerking werd ver-
'l Ie end door de vorgen d e j eugd-organ i sa t ie s : A.N.J.V7 - ü.P.S.J. -i). S.O.
l'*Pèricles» - "Panitara".

Door de werden voor het bijwonen van deze avonc
ge st en c ildeV in dé In done si sohe taal gestelde, aankondigingen over de
post "aan leden en belangsTseïlenden toegezonden. Een afschrift van deze
aankonKTging alsmede een" ver tal ing zijn'hierbij gevoegd. Vermeld zij nog,
dat het hierin opgegeven adres "A.T.V.A.'Marnixstraat 200, kamer 349"
het adres is van de b' I j U bekend1 e ülama't STJCDflTO. geboren 14-7-1927 te

'Djok Jakarta, voorzit ter f van'.'de 3ad6neaia6^'e vereniging "Panitara".
' Voorts'werd door de D.è.Ó. '*PerIoles" .een gestencilde' oproep:.aén de Ie-
den toegezonden om deze avond bij te wonen. Een af schrift hiervan is
eveneens hierbij, gevoegd. .XXX

Bij 'de aanvang vsn de avond was de zaal - capaciteit., 500 - gehg„el ge-
vuld^ terwijl bij de ingang nog een 120 personen stonden te wachten, die
tföhier door plaatsgebrek geen toegang konden krijgen.

Onder de aanwezigen in de zaal bevonden zich naar schattin^.5CL
" waarvan een d ey|;ig^lk_«injelJJ^ij^ 6'. a. wa r en d e

ïervolgende, commun is tI¥cÏL]ir™georTB^teer'dè~ ïSdon e sier s aanwezig :
1. Raden SWITO, geboren 4-6-1912 té Pasoeroean, bekend.

eerdergenoemd, fotf-'f'
geboren 24-7-1924 te'Sul i t Air, bekend. ra^/Jö^ r

geboren 23-11-1922 te -Mlnggiran, bekend. gi~*<T"
, geboren 17-11-1927 te Buiten zorg, bekene

Xi6. Lillah (Loetl) SOES3LO, geboren 13-11-1916, bekend, weduwe van SU&DRW
Een Indonesische dame, genaamd El s j e. TAKSEN, personalia onbekend, die)
naartwerd vernomen de echtgenote zou zijn van de bij U bekende Edi,
Soeraedi, TAH3IN, geboren 6-7-1922 te Pandeglang.^ M

Verder waren öanwezig vijf Indo-caninezen w.o. : Jl
OEI Hoay Tjiang, -geboren 20-10-1929 te Cheribon, bekend en
T^T „Sieji ïwan, geboren 5-5-1925 te Malarig, bekend.

Uiteraard waren aanwezig : het bestuur van de D.S.O. "Perioles" en de
afdelings-besturen van het A.N.J".V. en" de O.P.S.J., terwijl ook werd
---emerkt: : prof.Ir. RÜTGERS, geboren 25-.1-1879 te Leiden, bekend.

waren spandoeken aangebracht met leiazen als' "" Strij d t tegen deT luit se Her^bewapening1»' - "Wij" wülen vrede" -;̂ |ï3Llŝ eu
* • • • • ' ' - - < """"""••• . . . . . . . --•• ••••*--*~

raoet

v a n v e r e n
Voorts was er een stand voor de verkoop ^TTgb tuur en In s"Ign e s

tetand me* propaganda-materiaal en foto's betrekking hebbende op de
»

de

e
iale landen» en de "onraensélijkheden" door de Amerikanen in Korea

V«rkri4eba:re lectuur bestond uit het te Praag
Internatifal1I,laii0n °f StudentsM» getitelden het orgaan van de "Federatie van Vooruitstrevende Studen ten-

/gevofd "^tering". Van een en ander zijn hierbij zes

en een
"kolo-
bedre-

De avond
-2-
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*l.De avond werd Ingeleid door Pieter, Wilhelmus, ZUSTER, geboren -22-
3-1920 te Amsterdam, bekend, die in zijn openingsrede o.m. het vol-
gende zeide :
"Wij strijden tegen .de- her-bewaptaf y i nyit.gl.aT) A; wij
"voor'de- vreide<; "

__________ _,
gelüllêlge^oekomst voor de jeugd; wij willen vrede".

Hierop volade -het -staJJd^lied van -de ' fWoyl d gederaion _jg £.
' ' ihe'twelk oor de aanwezigen werd médegezongen.

de piano^ward verzorgd dóór de bij U
iSCÉDRAGÈR, geboren 13-12-1898 te Amsterdam, zichbekende ""lon

ook noemende L ion CONTRAN.'
Achtereenvolgens werden opgevoerd :
Het toneelstuk i "Jan Verhagen moet vrij", opgevoerd door de O.P.S.

J. Zeer. tendentieus; felle spot op het t militaire, apparaat; ridiculi-
. sering, van. de grijgsraad. • (

ïïen PiQno-yéordra oh t door eerdergenoemde VLEESCHDRAGER.
Een voordïacllt van drie volks-democratische, Chinese liederen door

eerdergenoemde .Q3£j Hogy T.Uanl?rwrQTliet strijd-liMT^wlia^tllaens
de "Grote Mars"; van Mao. Tse Tung werd gecomponeerd; c

</ Opvoering door de "Sinar Indonesië" van een Indonesische dans,an:
/ waarbij, werd opgetreden door eerdergenoemde Hs j e TAHSIN en een de-
J monstra tie van de Indonesische ge veehts-kunst - pen t jak ••-. , • " •

: In de h ieropvol gen de pauze werden lijsten doorgegeven, waarop de
aanwezigen 'hun handtekeningen konden plaatsen als teken van hun so-
lidariteit met de (communistische) Indonesische jeugd-organisati»
"Pemuda-Rakjat" - Volks jeugd - . _ _

Tevens werd 'gecollecteerd_voor het "amnestie-com^te'" vopr Piet -van
Staveren.' De opbrengs.t van deze collecte werd niet bekend gemaakt.

*•* • '

Na de .pauze volgde de toespraak van mevrouw van STAVEREN, die aan-
ving met de nationalistische Indonesische groe^ : "MjSjgSKA".

Mevrouw van Staveren begon haar. toespraak met het memoreren van de,
Duitse bezetting en 'de" -daarbij geleden ellende. { Tijdens deze "bezet- (
ting werden' de plannen ontworpen voor. «.en duurzamq vrede. H.M. Ko-
ningin Wilhelmina ging hierbij voor in haar rede van 7 December 1942
waarbij 'Zij zelf beschikking s- recht beloof de voor de volkeren van de
overzesè gebiëdöd'eren',. Helaas bleek na de oorlog, .dat nöast de so-
cialistische groep, die vó"ór vrijwording van Indonesië was, zich een
groep vormde,, die , tegen vernleuwljag en vóór herstel van de koloniale
verhoudingen was.. Deze laatste /groep -_ aldus mevrouw van Staveren -
had Broeds 'tij den 3 de JDuitse bezetting in Nederland. met het geld dat
zij a iïö de moïf en hadden verdiend, plannen ontworpen en voorbprei-
dings- commissie s gevormd, voor. herstel -van . hè t koloniale 'beheer. Dit
mocht' gelukkig niet. baten. Het '.handvest der Verenigde Naties waarin

e t. zelfbeschikkingsrecht ,voor"-alle .volken is vastgelegd, werd öe-
.teerd-'-door de, TT^> O.., en^Jjtóerland^; regering werd giöwongen
„m-^ffisrèn:1 8usS9tjM&^%ffi^

9tels.©lma-tig i's 'het 'M ederlandse,-. beheer -iiî SSoneSïS 'erop gericht
je. dlettflÜJttaScSto be-

- .
teneinde

.
Een bijzondere wet ' w d

- te maken, dat Nederlandse troepen naar
"" ~™"—*"
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Indonesië werdea-.uit^azQEUtou- Hierop volgde verzet door de jeugd in
s!felffilHBr=*Rb tt er Samen d i ver se andere plaatsen. Protest meetingen

en stakingen waren het gevolg, waarop tenslotte de minister beloofde
dat de uitgezondenen niet voor oorlogs-doeleinden zouden worden ge-
bruikt, maar voor h.ulp , bi j : de_op^éuw ,vap de vjo^ge.-staat : Indonesië.

Hierèég werd door deze .min 'ister^e.en, generaal pardon geloof d voor
de qnde;rge.dQk«n< Ópgeroepenen. Velen van deze -.ondergedoken- dienst-
plichtigen' hebben zich daarop; gemeld. Maar, deze minister brakr zi-jn
beloften en 'fl* Nadq-rlandse reaar-fog .handeldg^fe^ga^ffl^f^Midyja^t -der

s - waarondOTn : zoon^PJat, ; - : ̂ 9^e^-
B zoon -volgde de.s.tem

van zijn géweteti; Üi^zSs^"ma^aQB!oSir^ over te gaan >n aar zijn
Indonesische vrienden. Door middel van "Radio-Madioen" maande Piet
van Staveren zijn voormalige krijgsmakkers om hetzelfde. te: doen wat
hij gedaan had. Bij de tweede politionele actie werd Piet van Stave-
ren door de militaire politie geawesteerd 3n Solo en in ;een pantser-
wagen weggevoerd. De krijgsraad id Nederland veroordeelde >hem tot 7
jaar gevangenisstraf. Omdat hij vriendschap boven kr i j gshan delingen
stelde werd, hij in de cel geworpen. D,e Duitse oorlogs-misdadigers,
die zich beriepen op "Beféhl,,is,t jBefel" werdeii _ veroordeeld en wor-
den nu vrijgelaten. Zij durfden geen persoonlijke verantwoording op
zich te nemen. Mijn. zoon durfde dat wel en nu is hij veroordeeld op
datzelfde "Befehl ist Befehl"; hij moest wél elk bevel blindelings

yvcipvolgen. Piyto.|o - Indonesische naam voor Piet van Staveren - is de
-^^gevangen is "mgega an met een zuiver geweten, wetende dat hij een voor-

beeld was voor zijn makkers, die voor zijn bevrijding verder zullen
strijden en uiteindelijk de vrede zullen winnen. In ( e en brief welke'
ik onlangs van mijn zoon ontving schreef hij, dat hij nog .steeds •
dezelfde mening was toegedaan als voor zijn gevangenneming.
Mevrouw van Staveren eindigde met "MSRDIïICA*.

Na de opstelling van een motie' - waarvan de tekst niet bekend is -
tot onmiddellijke invrijheidstelling van Piet van Staveren, welke
motie aan de Nederlandse regering en de Pers zou worden toegezonden
en welke onder zeer luid- applaus werd aangenomen, volgde de rede van
e er der genoemde ..... \SIJK IjO . voorzitter van de "^"erhigpunan üidonesia".

SUNITO deelde In het Nederlands mede7"ïï¥ï'" gezien ''ÏÏFTaïï'wezigheid
van Indonesische schepelingen en arbeiders, die de Nederlandse taal
niet machtig waren, hij zijn toespraak in de Indonesische taal zou
houden. Na de aanhef : tTsaudara#" -broeders, kamerairSa ""- Segon SINITO
zijn toespraak, welke op zeer felle toon in de bahasa 3iidonesia werd
gehouden, met een verQordelin^jyjaiLJaet ^erikaans^impe^igjj^fflTifl en
kapitalisme, hetgeen uiteind el ijk - aldus sWlTO^^eleïFfeeft^tot
de oorlog" in Korea .

Spreker protest e arde tegen de bombardementen van vrouwen en kinde-
ren do°X»dö Amerikanen in Korea en t"egm"*|e onderdrukking van~de
vrijhefd^lievan,d^:^lken van .Azië. — ~ ~ ...... ...... - --
""spreker pro testende tegen hether stel jggn__de Japanse oorlogg- i
dustrie en tegen 3e vr ijla t Ing y{& J£Ö55ï$5y'l>o^
. Ook Indonesië- aldus SINITO - wordt^in^elS^ai^
imperialistische oorlogs-politiek, vandaar de leningen,
aan Indonesië verstrekt, welke leningen uitsluitend worden gegeven
D,pda t Indonesië Amerika zal steunen in zijn oorlogs-politiek en aan
Amerika oorloge- bases zal afstaan van waar uit de vrije volken kunnen
worden bestreden. Deze steun van Amerika aan Indonesië heeft seenenkele e o on

„4-



-4-~ ~
No. 713 - '51 '
Van 26 Februari 1951.
Dienstgeheim.

enkele zin, waar er nog zoveel nodig is voor opvoeding -_ schol ing
en voeding. Ir,heerst in Indonesië" nog onnoemelijke ellende, maar
daar wordt weinig aan gedaan. Wel wordt het militaire apparaat op-
gebouwd terwille van de kapitalisten en imperialisten.
' Z o is ïïisenhower benoemd om de West-Europese regeringen te'.
knechten en te laten dansen voor de Amerikaanse belangen. .Amerika

ogrjjog. Wij wensen vrede net als Piet van Staveren,! Laat
ons'onze idealen uit de Duitse-bezettingstijd goed voor ogen hou-
den. Toen bood men spontaan verzet. Die geest moet levend blijven.
-Herdenkt daarom op 25 Februari a. s. de grote F'ebruari staking.

~®*&^~3^ die
ook geen behoefte aan oorlog hebben.

Wij groeten hen allsn en strijden. met hen voor de. vrede.
•Ik dank U. . . .

X' Door de bij U bekende Hen drikus, .Johann es, NURMN, geboren 22-
11-1923 te Groningen, werden hierop twee adhaesie telegrammen
voorgelezen nl. / ' ,
l, Van de E. VrC. -bij eenkomst te .Amsterdam, waar de arbeiders van
- "Kiene" - "Van Houten'* en de "Wester suikerraffinaderij" waren

vergaderd;
. Van de Indonesische studenten en jeugd-organisatie 'd,e "I.P.P. i.,»

waarbij de solidariteit wsrd uitgesproken met Jle Nederlandse
jeugd.

De r QVjDn dy. waarop ..... .
da^ w^g^.rg^e-g^Ihj.d- T^ îsr v/e^^us1tjsg^verlopp ;en eindigde te
23. 15 juttp.. • ISEcle. : < . . • ' " " ' ' : "" •"+-wl*fc~". ̂. , ,

JÜAU V. 5.

231 De in dit opnvooaat aangekondigde spreker Jaap WOLFF -
ten rechte genaamd Jaqob WOLFF, geboren 1-9-1923 te
Bloemendaal,bekend -.ïiet om onbekende redenen verstek
•gaan. . ' " ^
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Perhimpunan Indonesia
Tjabang Amsterdam

21 P E B R U A R I

Malam Peringatan

Berhubung dengen akan tibanja "Hari Setia-Kawan" (Koloniale Jeugddag!
maka Perhimpunan Indonesia tjabang Amsterdam bersama-sama dengan
"Panitara", "A.N.J.V." dan"0.P.S.J". " akan memperingatinja digedung "Be.
levue" pada hari Rabu tgl. 21 Pebruari 1951 djam 20.00.

Sebagai pembitjara2 akan tampil kemuka :
1. Sdr. Sunito (Ketua Perhimpunan Indonesia)
2. Njonja van Staveren (Ibunja Piet van Staveren, pemuda Be-

landa jang menolak untuk berperang dan membunuh bangsa In-
donesia dan sekarang didjatuhi hukuman pendjara jang tidal
adil selama 7 tahun)

Mengingat pentingnja malam ini, maka kami berseru pada sdr2 sekalian
untuk menghadirinja dan djuga untuk menjatakan rasa "solidér" kita pat»
pemuda2 dinegeri djadjahan dan setengah djadjahan.

Sebagai hiburan akan dipertundjukan kesenian oleh Sinar Indonesia,
A.N.J.V., O.P.S.J. dan seniman2 Tionghoa.

Kartjis masuk (0.30) dapat dibeli pada alamat2 tsb. dibawah :
1. Gerard Terborghstraat 49 hs (Zuid)
2. A.T.V.A., Marnixstraat 290 (kamar No.349)
3. Di zaal Bellevue (malam 21 Pebr.)

PERHiMPtNAN INDONESIA
Tjabang Amsterdam

N.B. Ifatuk pargi ke "Bellevue" sdr. dapat naik tram, lijn 1.2.7.10.

VERTALING
Perhimpunan Indonesia
Afdeling Amsterdam.

2 1 F E B R U A R I
Herdenkings-avond voor de"Koïoniale Jeugd"

Naar aanleiding van de komende "Koloniale Jeugddag" heeft de Perhim-
punan Indonesia afdeling Amsterdam in samenwerking met de "Panitara",

C. het "A.N.J.V." en de "O.P.S.J." besloten de herdenking te doen plaats
vinden in het gebouw "Bellevue" op Woensdag 21 Februari te 20.00 uur.

Als sprekers zullen optreden :
1. Broeder - kameraafl - SUïITO (voorzitter P.I.)
2. Mevrouw van Staveren (de moeder van Piet van Staveren, de

Hollandse jongen, die geweigerd heeft tegen het Indonesi-
sche volk te vechten en te doden en die nu onrechtvaardig
tot 7 jaren gevangenisstraf is veroordeeld.)

. Gezien de belangrijkheid van deze avond, roepen wij alle broeders -
kameraden - op om te verschijnen en ook omtetonjgBudat zij met ons so-

. > a a
T e r opwekking"ziropgetFelSe5 a a n

Indonesia" en door het A.N.J.7. de O.P.S.J. en Chinese kunstenaars.
Toegangskaarten (f.0.30) kunnen gekocht worden op de ondervol'gende

adressen : 1. Gefard Terborghstraat 49 hs (Zuid)
2.A.T.V.A. Marnixstraat 290 (kamer No. 349)
3. Aan de zaal van Bellevue (op de avond 21 Februari)

PERHIMPtNAN INDONESIA
Afdeling Amsterdam



Bijlage van No. 713-'51
van 26 Februari 1951.
DIMSTGEHEIH.

A F S C H R I F T

D.S.O.PERICLES Amsterdam, 14 Februari 1951
Secretariaat: Rob Laret
1ste J.v.d.Eeydenstr.121' "

Beste Periclieten,
Op Donderdag 21 Februari zullen weer millioenen jongeren over
de hele wereld de
*, DAG VJÏT DE KOLONIALE JEUGD
Jvieren, om daardoor uitdrukking te geven aan hun wil om overal

/piet koloniale systeem te vernietigen en de onafhankelijkheid
•voor alle volkeren te bevechten. Si Amsterdam zal deze viering
'plaats vinden door een bijeenkomst in "BELLEVUE", Woensdagavond
21 Februari, aanvang 8 uur, welke georganiseerd wordt door
onze organisatie tezamen met A.N.J.V., O.P.S.J. en de Indone-
sische jongeren. Op deze avond zal JAAP WOLFF spreken over
zijn reiservaringen in de Chinese volksrepubliek.
Verder bestaat het programma o.a. uit zang en inux Indonesisch*
dansen. Toegangska ar t en zullen weldra verkrijgbaar zijn bij de
bestuursleden. Wij rekenen op jullie massale opkomst !

Op Zondag 25 Februari herdenken wij voor de tiende maal de
FEBRUARI - STAKING

van 1941, die de eerste grote uiting was van het verzet van
het Nederlandse volk tegen de fascistische rassenhaat en onder-
drukking. PERICLES zal aan de herdenking in o rgan i sa t ie ver ban d
deelnemen. Daartoe verzamelen wij ZONDAGMIDDAG, 25 Februari om
1.15 uur bij de Blauwbrug. BLOEMEN - Neemt zoveel mogelijk blo«
men mee - BLOEMEM.

De berichten over onze FEDïïRATIE-CONFERMTIE kunnen alweer iets
nauwkeuriger zijn dan in de vorige convo. De conferentie zal
nl. gehouden worden op 10 en 11 Maart a.s. en wel niet in Am-
sterdam, maar ergens in de vrije natuur. Kaar een geschikte
gelegenheid wordt nog gezocht, terwijl het programma reeds in
vergevorde staat van voorbereiding is. Houdt dus bovengenoemde
dagen reeds nu vrij U Nadere mededelingen zullen weldra per
F.V.S.V.-oonvo volgen.
s
Tenslotte nog belangrijk nieuws. Reeds lang werd door velen van
onze leden en belangstellenden behoefte gevoeld aan tijdschrif-
ten die goede informaties zouden kunnen verstrekken over theo-
retische vraagstukken, alsmede infawmatie over de Sowj et-Unie

.en de volksdemocratische landen; maar ja, die financiën !
IPERICLES heeft nu de beschikking gekregen OVOB een aantal be-
I langrijke tijdschriften en is in staat deze aan leden en ande-
l ren ter lean te geven. Voorlopig, hebben wij de volgende bladen:

/ » "MODEiU QUARJTERLY» - CAHIERS DU COMMIHiaöJ - POLITIEK & CULTUUR
SOVIET IH ION -t SOVIET NEWS - SOVIET WEEKLY - SOVIET LITERATURE-
NEUE ZEIT.- VOOR DUURZAME VREDE VOOR VOLKSDEMOCRATIE.
Wij stellen ons voor deze tijdschriften in één of meer porte-
feuilles te laten circuleren. Voor wij tot de organisatie kun-
gr^S^^l^^eilönwi^fo^grQQrst weten wie^tot de lezers-jtrxng wens-G t;e oenoren. HIJ of zij, die belangstelling heeft
geve zich dus zo snel mogelijk op, hetzij mondeling in de werk-
groepen, hetzij schriftelijk bij het secretariaat.
Tot zover deze keer. 2h vergeet onze werkgroepen niet

HET BESTUUR
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VOCE..:G..XI '. . ,. .

Ho. j .2506/VÜI
.Bètr. t COÏTTAO'I SRAAG K3E-P.I. AiiSTK-üHIk

•tUItEEKSËLl ft* 1951
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2,

Sen gewoonlijk goed in̂ yilBli-L.1̂ . lot op heden wel be~

trouwbear gebleken informant, deelde mij het volgende mede :
• • • ' • - Enige dagen geleden i's ten Miize van SÔ ïTITO, een

gehouden. ""' .
Aanwezig waren o.a. BUI) IHAJRDJC (uit Pr'=?.ag), TACïEIK- -

DJAĴ GPIL̂ râ O en SOdüÎ DJO.'
Op deze vcr:jadorin>3 werd bop.,aldf dat •Prs.aft thans

moest worden beschouud aio hoofdlrwartler voor de Cornraunistische
t/o van Indonosië en dat de P.I. te Amsterdam thans een

plaats 7.ou innerien.
Zonder instructies van Prv.ag mag door de P*l. niets

worden ,ond<?rno.>en,
Deze situatie zou. blijven voortbestaan totdat er een.
-uitbreken» hetgeen verwacht'werd medio 1952 uiter-

4.

5« &Ücelë bes tuur Gleden zouden \yorclen voorzien van wapens
later aöSf de-overige bestuursleden en'leden j .wanneer dit zou
gebeureü 4-S'noc niet bekend. , •

6. JUT was een order tot meerder© infiltratie in InÖ.one~ ;

siê' door,/het-leader. Deae infiltratie zou plaats hebben door
terugroeping uit Europa, net steun van relaties en anderszins
door op eigëja 'gelegenheid te vertrekken uit JTed rl-üid, Colombo,
Singapore of Pinang.

Het zou eclrtor nodig zijn ora hier te -lande een kern
te handhaven oia sarien met de Rucsen te kurtien optreden en controle
uit to oefanen- op de niet co-v.rmistisck-e Indonesiërs.

f , . .

Sti»ilcte geheiïahouding zou moeten worden betracht oio- •
tï»ejit h-bt göSprolrene op deze kernvcrgadering«8i> teri huize van, •



' -
•?=• • .
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HÏHÏ3ÏERÏE VAM
IIJNST'LAKDSE SAKE H

Ho.; 0.103934
Bijl.ï twee foto1s
CAW/I, TA. 4.
Betr.s Contaetavond P.I. met

Indonesische schepelingen
op 5 Januari 1951

Copie voqr#00,101017

f s^ffravenhage, 12 iaart 1951
.straat 68

VERTROUWELIJK

Met verwijzing naar het rapport van Uw Inlichtingendienst
vaii 13 Januari j.l., Doss.no. 4/73» doe ik ü hierbij toekomen
foto's van de Indo- Chinezen GOUW Jam Hok en 50 ..Grien Ij wan « die
beiden in de communistische beweging een zekere rol spelen, met
versoek zo mogelijk wel vast te laten stellen of een van beiden
identiek is aan de Chinees, die de leiding van de bewuste bij-
eenkomst had.

Aangetekend zij Merbij, dat G-O Gi@n ïjwan Ie secretaris
is van het hoofdbestuur van de Terhimpunan Indonesia*.

HB'A! HOOFD
Namens

DE

IA. '/
:

de Heer
Hoofdcommissaris van Politie,
te
»s-CJ S A T l iï A

Jhr Mr W.J.ïh.Serrarls

Rappe1:20-4-1951.
.



No. 396 S - '50 yv

bijlagen; twee (2 foto's)

25 Februari 1951.

'uw schrijven No. 101017 van
23 Januari 1951.

Onderwerp: Contactavond P. I.
Met Indonesische
schepelingen.

V e r t r :Q tt'^è l ij k •~28FEBJ951^.

In antwoord op het bovenaangehtujlde schrijven, zij medege
deeld, dat totdusver de nat,m van de Chinees, die de leiding
had van de contactavond, welke op 5 Januari 1951 onder aus-
piciën van de " Perhimpunan Indonesia", te Den Haag voor de
Indonesische schepelingen werd gehouden, niet,kon worden

, va s t gesteld. —-^

Zo bekend mag worden verondersteld, heeft in het te Amster
dam gevestigde hoofd- landelijk - bestuur van de "Perhimpu-
nan Indonesia" zitting als Ie secretaris, de Indo-Chinees
genaamd, GO Gien Tjwan, geboren te Mailing, 32 September 192

\ verder TSëlcën'S.'"-.De hiergenoemde GO Gien Tjwan, heeft ech-
ter geen zitting in het bestuur ven de eveneens te .Amsterda
gevestigde vereniging van In do-Chinezen, de "Chung Sen Hui"
V/el echter is hij een van de vooraanstaande leiders van de
oppositie-groep in deze vereniging.

geacjit
Ook wordt dezerzijds de mogelijkheid niet uitgeslotenjjdat

alhoewel deze geen zitting heeft in het hoofdbestuur van de
" Perhimpunan Indonesia" of " Ghung San Huin, met de lei-
ding ven de vorenbedoelde contectavond was belast, de Indo

, Chinees genaamd, GOW Jam Hok, geboren te Eatavia, 28 Octo-
ber 19S5-verder bekend - , die eveneens een der leiders is
van de oppositie-groep in de "Chung San Hui" en uithoofde
van zijn politieke overtuiging in nauw contact sta*<t met de
bestuurders - leiders - van de "Perhimpunan Indonesia".

i Mogelijk zou aan de hand van de hierbij gevoegde foto's
I van de vorengenoemde GO Gien Tjwan en GOU;/ Jam Kok, alsnog
1 kunnen worden vastgesteld of e-on van deze inderdaad met de
\g van deze cemtactr,vond was belast.Einde.

O. 3.
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RAPPORT VAN KB

Voor O.H

No. 22 9 7/ VIII

Betr. : TORING KOLONIALE JlïïGDDAG

SI februari 1951.

NIET O.K.

_A^<*

2 f FEE 1951

Aangeboden een convocatiebiljet voor de bijwoning
van de viering van een koloniale jeugddag (Hari Setia-Kawan) op
2l-S-f51 te 8 uur, uitgeschreven door de P.I. tezamen met de
Panitera, A.N. J. V. , O^.S.J. in Bellevue te Amaterdam.

Ala sprekers zullen optreden de bekende 3UHITO
en de vrouw van de bekende dienstweigeraar Piet VAN 3TAY1KEN.

l bijlage.



AFSCHRIFT

Perhimpunan Indonesië
Tjabang Amsterdam

21 P E B B U A R I

Malam Peringatan "3ETIA-KA.WAN"

Berhubung dengan akan tibanja "Hari Setia-Kawan" (Koloniale

Jeugddag) maka Perhimpunan Indonesia tjabang Amsterdam bersama-

sama dengan "Panitara", "A.N.J.V." dan "O.P.3.J." akan memperinga-

tinja digedung "Bellevue" pada hari Rabu tgl. 21 Pebruari 1951

djam 20.00.

3ebagai pembit jaraS akan tampil kejmika:

1. Sdr. Sunito (Ketua Perhixnpunan Indonesia}

&. Njonja van Staveren (Ibunja Piet van Staveren,

pemuda Belanda jang menolak untuk berperang

dan membunuh bangsa Indonesia dan sekerang

didjatuhi hukuman pendjara jang tidak adil

selama 7 tahun)

Mengingat pentingnja malam ini, .maka kami berseru pada sdr2

sekalian untuk menghadirinja dan djuga untuk menjatakan rasa

"solide'r" kita pada pemuda2 dinegeri djadjahan dan setengah

djadjaiian.

Sebagai hiburan akan dipertundjukkan kesenian oleh Sinar

Indonesia, A.N.J.V., C-,P.S.J. dan seniman2 Tionghoa.

Kartjis masuk (f 0,30) dapat dibeli pada alamat2 tsb. dibawah

1. Gerard Terborghstraat 49 hs (Zuid)

2. A.T.V.A., Marnixstraat 290 (kamar no.349)

3. Di zaal Bellevue (malam 21 Pebr.)

PERHIMPUNAN INDONESIA
Tjabang Amsterdam

N.B. Untuk pergi ke "Bellevue" 3dr. dapat naik tram, lijn:
X » & + f _ _LO *
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Oopie voor HBVD

YAH KB

Betr.

U I T T R E K S E L

Voor= Pb
o.a.v,:
DaU 8
Par.:

y ' r;

m

7 Februari 1951

flif^rföfi TBHtk^

Aangeboden een inlichtingenrapport afkomstig van een
betrouwbare medewerker»

Be gegevens uit öit rapport aA.$n verstrekt door een
informant» waarvan de betrouwbaarheid nog niet vaststaat.

Verstonden aan s HBVD en O XI

** 21 *»*

P.I* baeft ook
San

laatste tijd niet veel »ser bij

^„^™,„ Biet 40 0faiiK>ae «ivuuwutrtgwrear*
elkaar over on weer op vergaderingan



0 - 7 /
V*

. 7 S -6/.

- 9 PE& 1951

-8 FEB, 1951

tO 1°'

In antwoord ©-p uw sehrijven I0.1CÉ15,
1951 @n mede "(sen <srerv©lg@ ©p het dezerzijds * vel g$

^sehriJV'®-^ ^d^Sii d*d*15 Januari 1951.»• «"©ï-dt; ftede-

S@ SOB3I, 3U33&Rgfli^Xmf ft ad; het ©p 12 >«uanMrl-- J*l* van
Ro0fe t ërdam ̂ aar . vertrokken
Iiaijs"iïaar Bidomesdê Is t.

Yoor dit scMf werd dóór'hem ook geen, passage

B*V,D*



Verbinding: No.12 yj

3oss.4/74
Onderwerp: Besloten bijeenkomst P.I.

Datum ontvangst bericht: 29 Januari 1951

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanties:

Ondernomen actie:

2 Februari 1951. _

KA - « PER 195H

I.

ft Ss

Hierbij wordt medegedeeld, dat van een betrouwbaar
Indonesiër het volgende werd vernomen:

Gp Zondag 28 Januari 1951 des avonds om 9 uur werd
door de "gerhimpunan Indoneaia" een besloten bijeenkomst
gehouden in een aer saxenvan net gebouw "Amicitia", ge-
legen aan het Westeinde te 's-Gravenhage.

Deze avond was bedoeld als contactavorid tussen de
P.I. en de Indonesische schepelingen van"hèt te Rotterdam
"liggende in.s. "51 ba3alt"~; Slechts 4 Indonesische schepelin-
gen hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven. Cm onbekende
redenen hadden de overigen verstek laten gaan.

In de zaal waren ongeveer j() T^^^-^esiërsaanwezig,
waarvan het merendeel vrouwen. 3UNITO (voorzTFter "van het
Hoofdbestuur te /ïmsterdain) opende te 9 uur deze bijeen-
komst. Hij sprak over de herbewapening van West-Duitéland,
zoals die van communistische zijde herhaaldelijk in "De
Waarheid" is belicht. Nieuwe gezichtspunten bracht hij
niet naar voren.

Hierna sprak SÜDIRDJO (bij Uw dienst bekend), de
voorzitter van het Comité van Indonesische Zeevarenden
(Penitia KöftëfiT'Palajan) te Amsterdam. Hij behandelde het
conflict tussen de Stoomvaartmij "SederiancT1 en de Indo-
nesische schepelingen, dat ontstond bij de thuisvaart van
het m.s. "Oranje". Spre'ker deelde made, dat in dit con-
Iflict de betreffende Indonesische schepelingen op eigen
initiatief hebben gehandeld. De Indonesische Vakbond "De
3.B.P.K." stonci in dit conflict niet achter de schepelin-
gen.

Om 10 uur werd overgegaan tot het vertonen van een
e Duitse documentaire oorlogsfilm van de invas.ie in.

îirjïpa. Deze filml^as 5ë~d oelcf liris" af s chriFwekKend voor-
sta voor hetgeen weer'te wacnten staat, indien 'Duits-

land wordt herbewapend.
urn ongeveer 11 uur werd de bijeenkomst gesloten, (ein

de)



Copie voor CO. 101215

MINISTERIE VAU
1ÏHSESMIBSE ZAKE1T

Ie. i C. 101215
ït£U f één
tf.Tr'. TA. 4.
B»tr,j Indonesische

Schepelingen

's-Sravennage, 23 Januari 1951

GSHEIM

Met varwirjziag na«r h»t rapport van Uw Inlichtingen-
dienst van 15 Januari |.l»r ongensawerd» band«l»nd« OT«I-
ln*t in hoofd« dft2*« y»ra«ld« ond«nr»rp, nog* Ik F hiarbij
doen to»kom«n cöpie van h«i geh*i»« rapport van de Inlich-
ting«ndi«n«t der ^«aeantepolitie te f «i-Gravenhag» van I?
Januari |*1** Bo»«.4A3» handalonde ov«r d« in uw rapport
veronderst«ld« vergadering van ïndonesiaehe achepelingen
op 5 Januari |.l. t« *«-Gravenhage.

Onder verwijaing kortheidshalve naar de inhoud van
bijlage deoea moge ik 7 verxoekan wel t* willen doen vaat-
stellen «f d* daarin genoeade SUMRS050. oeeretari»-generaal
van de Sob*i» aedert «et het a,«. "Willea fioys' naar Indone-
»i8 i* teruggekeerd* Telgen» een deaersijds ontvangen in-
lichting aou alt het geval fl&jn, doch aijn naam a«ru niet
voorkoaen op de pa»sagierelijst.

HET H00PD 7AN DE DIENS
lawms deze,

Jhr Mr W.J.Tho3erraria

Aan de Heer

te
van Politie,

R O T T E R D A M .
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G E H E I M

Yerbindings 33o.l2 13 Januari 1951*
Do»*,00*4/77
Onderwerp* Contactavond P.I. ast Indonesische schepelingen
Datu» ontvangst b*richts 11 Januari 1951
Betrouwbaarheid Inricht ga ver t betrouwbaar
Waardering berioht» betrouwbaar
Tevens bericht «ozonden aani—
Medewerkende Instaat i*» j —
OndernoMn actie t —

Hierbij wordt medegedeeld, dat van oen good geïnforoeerd
Indonoaier hit TQuL$»:adG word 7»rnciaeni

Op Vrijdag 5 Janonri 1951 d*o «rasfeA» ora 8 uur werd in
het gebouw "Asloitia*1, gelegen aan het Westelade t* 'a-Oraren-
hage» door i» "Perhiaponan ïndoneöla" ««n contactoroaad ffehoof-
den voor de ïndoataiache achepelin4'«a ran het «*a. HWlllea

Ongeveer 45 schepelingen (bedienden) varen paar aartobns
VÜQI Ho'fetei'dflj»! over{jeköQsnsxi QS& dosso ocK&td&t&v&Qcl bij te wonen*

Be vwsaéertït& **<«aa onder leiding van »eoa Ohimeea (aaan
ontkend), oio hotórdbsetutirslid ia van de *F*X*" in Anstordaii
en vermoedelijk voor«itter van Aa w<Jhnn« San Boti* te Ajosterdam*

Van de afdeling 's-Grftvenhage waren slechts enkele per-
aoxton aaxxveaifft soals &• SSCD'XSKEO* B*K*«StfiillA au 80SJIAPI (per—

Al» eerate sprokar tra4 op HJ^g^OS nlt Praag (bij Uw
dlenat beleend), die uitalutitend sprak orer te «et i* van 4»

> «a o«n verala^ gaf van de bl^eenkoaet van het
*Wereld Vredessomlte* *s*

De tweed» spreker wae SOggUSaOap« de Secretarie-Generaal
TOOI a* 3obal, die uit Bjakarta kosende, alads enkele weken ia
Nederland vertoeft.

Desa hield ««m propaganda-red* voor aansluiting bij de
3obai, walka hij schetste als e«n ae«r goede vakvereniging.
Hij gaf de aanweid.£»n in ovorweglng fdch daarbij aam te slui-
ten.

Om 1O*30 uur sloot de voorzitter da vsrgaderiae onder
een woord van danksegging. («lade)



I.D.Ne.2.

VERTROUWELIJK.

Betreft: Indonesische Schepelingen

17 m. 1951

J/1N, «51

laar werd vernomen z^-jn op Vrijdag 5 Januari
1951 per' autobus, 30 t©t 50 ïnionesiséhe schepelingen,
van de,^ï>ninklijke Rotterdamse Lloyd, varend» ®p het Ms."

van Rotterdan naar 's-£Jravfenhag« -ver-

Ov--

. .
Hoewel dit tot dusver niet kon worden vastge-

is 'te ver @nder stelling, gewettigd, dat i;eze hier-
è' indoiaesi/aBehe. SGhèpelingehi van wie de naaém

niet "b'ekend zi^n, te ' s-Graveahage een vergadering nebbe E
geheud-ea ©f bijgewoond.

'JFjJ&t' feeken'd is met welke autobus werd gereisd
en waajp-" èe*te<8 Indonesiërs zich te ' s-GravenhÉige hebben

Aan



COPIE voor CO.10101?

i C.
Bijl.i één
C.XI. TA.4.

B« tr. t €ant«*tavon4 P. I

uri 1951

&itto *^NÉM^
«T«3f ÏÜft '

f AI D
M»

Aan H»ör

A.M..E.1 ...l R B A M,

** l*

Rap p el:



G E H E I M rt-'*
13 Januari 1951.Verbinding: Ho.12

Doss.no.4/73
xKÓnderwerp: Contactavond P.I. met Indonesische schepelingen
' Datum ontvangst bericht: 11 Januari 1951. _
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aanj \e instanties: \

. Ondernomen actie: \6 JAN. 1951

p

v

Hierbij wordt medegedeeld, dat van een goed geïnfor-
meerd Indonesiër het volgende werd vernomen:

Op Vrijdag 5 Januari 1951 des avonds om 8 uur werd
in het gebouw "Amicitia", gelegen aan het Westeinde te
.'s-Gravenhage, door de "Perhimpunan Indonesia" een con-

_Jtactavond gehouden voor de Indonesische schepelingen van
^het m.s. "Willem Buys".

Ongeveer 45 schepelingen (bedienden) waren per auto-
bus van Rotterdam overgekomen om deze com;actavond bij
te wonen.

De vergadering stond onder leiding van een Chj;
(naam onbekend), die hoofdbestuurslid is van de "p7l."
in Amsterdam en vermoedelijk voorzitter van de "ChunöSan
Hui" te Amsterdam. /

Van de afdeling 's-Gravenhage waren slechts enkele
personen aanwezig, zoals R.SÏÏDIBBIO. E.Ph.TUBRA fin n
SOBMADI (personalia bekend). *&%$• OQQ/CL ̂ 1^

Als eerste spreker trad op NASüTION&ffigET?raag (bij
Uw dienst bekend), die uitsluitend sprak over de actie

de Vredescomité's en een verslag gaf van de bijeen-
omst van het Wereld Vredescomité te Warschau.

De tweede spreker was SOEDARSOFOt de Secretaris-
Generaal van d e Sobsi, die uit Djakarta komende, sinds
enkele weken in Nederland vertoeft.

Deze hield een puopaganda-rede voor aansluiting bij
i de Sobsi, welke hij schetste als een zeer goede vakver-
leniging. Hij gaf de aanwezigen^ in overweging zich daar-
'jbij aan te sluiten.

Om 10.30 uur sloot de voorzitter de vergadering
nder een woord van dankzegging, (einde)
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No. 2084-U-'48.
Uw schrijven No. 95942
vim. 2 November 1950.
Onderwerp : Comité opgericht door de

"Perhimpunan-Indonesia".

15 December J1950. fa' • IL

C

OP KAART f
ACD/

PAR: 'f)

V e r t r o u w e l i j k .

Naar werd vernomen zou mevrouw T^ees SUtflTO-HEYLIGERS
geboren 18 October 1915 te Zwolle, verder bekend, uitge-
laten hebben, dat de geld-inzameling van het comité voor
hulp aan de nabestaanden van de slachtoffers van Madioen
als bedoeld in Uw boven aan gehaald schrijven, niet aan__de
gestelde verwachtingen heeft voldaan. ' ""~~

Bedoelde oproep om steun zou tot dusverre slechts ca.
f.^J.pjO^-. opgebracht hebben.

Dit geld zou voorlopig door mevrouw Sunito-Heyligers
worden bewaard, daar deze som in d© eerste plaats niet
toereikend is om haar reis naar Indonesië mogelijk W
maken en in de tweede plaats geen toestemming wordt ver-
leend door de Indonesische regering om dit geld t.b.v,
de nabestaanden van de slachtoffers van Madioen naar
Indonesië over te maken.

Voorts zou mevrouw Sunito-Heyligers nog uitgelaten
hebben., dat de poging van genoemd comité om de nabe-
staanden van de slachtoffers van Madioen te helpen, bij
deze eerste oproep zal blijven, zolang deze Indonesische

(regering aan het bewind is, daar het onmogelijk is per-
0|sonen in deze regering verantwoording te laten afleggen

voor hun provocerende houding in de Madieen-affaire.
Einde.

C V. 3.



I.D.No.1248.

Vertrouwelijk»

Ond.: Comité opgericht door de
Perhimpunan Indonesia"*

c zt&tf *KtiM«*Mtti i «ir nBfiiiTK

OP K A A R T !

PP i.:

DEC. 1950 l

ACD/ ̂ /
20 DEC, 1950

In antwoord op Uw schrijven Ho„95942, d*d. 2 No-
vember 1950 wordt medegedeeld, dat tot dusver niet is kun-
nen blijken, dat hier geldinzamelingen -werden gehouden,
voor of door het te Amsterdam door de nPerhimpunan-Indon<
sia" opgerichte Comité' voor steun aan de nagelaten betrel
kingen der communisten in Indonesië van de Madiun-opstanc
in 1948.

De aandacht felijft op deze aangelegenheid geves*
stigd en zodra dienaangaande iets naders mocht blijken,
zal daarvan bericht worden gezonden. (EINBË).

Aan B.V.D.

C.



VEBTBQÜWELIJK

Verbinding: 19 Datum: 18-12-50
A/13 no 1020'50 P.I. /(̂ >
Betreft: Uw schrijven no 95942 dd 2-11-50.

Comité*, opgericht door "Perhimpoenan
Indonesia".

In antwoord op uw bovenvermeld schrijven kan
(~)worden bericht dat van de werkzaamheid van een

comité* als door U bedoeld te utrecht tot dusver
dezerzijds niet is gebleken. N.

21 DEC.Ï950

ACD|

O



TA*ii&ffBi?ff%fAyiiMjiffi
Bo.tQ. 98̂ 80
Bî l.j 44*
G. XI. TA,?.
Betr.ï P.I. -bijeenkomst

J
Gopie voor GO.98380,

» 8 December 1950

Hierbij moge 1& 0 aaabiedeia. een verslag vaa «ea op
19 November J.l. te Uw«at gehouden vergadering d«r "Per-

ladoaesia" , aaar de inhoud waarvam ter bekorting
moge

HOO? D VAN M BIBÏI0Ï/
Nanens desef '

Jhr Mr W*J*ïh*Serrmris
Aa& ét Heer
EoofdcOEmissaris vaa Politi»,

A g a t l l B Al*



G E H E I M

Verslag van een P.I«-bijeenkomst op 19 November jl.» ter gelegen-
heid van de herbegrafenis van de slachtoffers van de Madiun-affaire.

Deze bijeenkomst Is gehouden ia bet Forester's House, Sarpha-
tlstraat no.10 te Amsterdam*

De heer SUKIfO van het Hoofdbestuur der P*I* opende om 8 uur
*s avonds de bijeenkomst en dankte d» aanwezigen TOOST hun komst*
Be bijeenkomst, zei spreker, wordt gehouden om de nagedachtenis te
eren van de leiders van het Democratische Volksfront (Fron Demokrat
Bajat * F*B*H«)t die als slachtoffers zijn gevallen in de bekende
Madiun-affaire in September 1948. Op des» dag sullen hun stoffelijke
resten worden hèrbegraven. Daar we zelf niet bij de plechtigheid
aanwezig kunnen zijn. zullen wij vanaf deze plaats een ere-saluut
brengen aan de gevallen leiders AIOS SJAaiFÏÏDDIK. SUBIE1D* MAHUTO
DARU3MAN es» Hij verzocht de aanwezigen genoemde overledenen te ge-
denken d"oor een minuut stilte*

Spreker memoreerde» dat op 17 Augustus 1945 de onafhankelijk-
heid over heel Indonesië werd geproclameerd» Echter kon de Republiek
Indonesia haar souvereiniteitsrecht niet uitoefenen* doordat zij
door het kapitalistische imperialisme en zijn handlangers gedwongen
werd om met de Nederlandse Regering te onderhandelen* Deze handlan-
gers, Indonesiërs, verleenden uit zuiver eigen belang» hand- en
spandiensten aan de vijand*

In Maart 1948 is in Sarangan, een bergplaatsje in het Madiuns*
een geheime conferentie gehouden tussen President SüKARKO^ premier
HATTA en vertegenwoordigers van het State Department van de Verenig-
de Staten van Amerika* Wat daar werd besproken, is nooit bekend ge-
worden. Maar wel zagen wijt zei spreker» dat daarna veel vreemdelin-
gen, leden van de Amerikaanse inlichtingendienst, vanuit Bangkok in
Djoeja kwamen. Later lekte uit* dat op bovengenoemde conferentie be-
sloten was, dat de B,I» tegen het communisme zou optreden» Hiervoor
kreeg zij van Amerika een steun van t 46 millioen. Dit bedrag werd
door het Amerikaanse Consulaat te Bangkok aan de Zaakgelastigde van
de B* I» aldaar uitbetaald*

Op l September 1948 werd wijlen Dr IKWARDI. leider van de
Barisan Banteng te Solo, door President SOKARBÖ in Djoeja ontboden*
Hetgeen bij dat onderhoud besproken werd, is niet bekend* Baar
werden echter huiszoekingen gedaan bij de leiders van de Part ai s
Kommanis Indonesia (P*K.I. « Indonesische Communistische Partij) in
Solo* Verscheidene leiders van deze partij» è*a* HARJOBO» werden
gevangen genomen en zonder vorm van proces doodgeschoten* Solonel
SUTARTO, die met de F*D*R* sympathiseerde f werd op een avond te
Solo op straat doodgeschoten.

Op 19 September 1948» vervolgde spreker, begon de Madiun-
affaire. De Resident van Madiun was naar Djoeja gegaan om met de
Regering te bespreken,welke maatregelen tegen d» F.D.R., dia haar
Hoofdkwartier in Madiun had» moesten worden genomen* Om dit geaags-
vaeuum te ondervangen» drong de F.D.R* bij de burgemeester van de
stad Madiun er op aan» .de functie van resident tijdelijk waar fc*
nemen*

Dit was voor de Begering een aanleiding om in te grijpen*
Zij beschouwde dit als een coup d'ét at. Een broederoorlog brak uit
en er vielen duizenden slachtoffers* Elf leiders van de ?«D*E* o.a.
AMU» 3URIPHO, DARÏÏSMAH werden gevangen genomen en opgesloten in de
gevangenis te Djoeja*

» 2 -
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Op 19 December 1948» toea de Nederlandse troepen Djoeja blm~
aeavielea, werdea de elf leiders door de R.I, weggevoerd* lm de des-
sa Hgallaa vaa het Regeatschap Karaagaâ ar, dicht bij Solo, werdea
ze doodgeschoten em tezamen ia eea kuil begraven. Na de Souvereiai-
teitsoverdracht hebbea de aabestaaadea vaa deze slachtoffers zich
tot de officiële iastaaties gewaad om inlichtingen iazake het lot
vaa die slachtoffers* Kolonel SÖNGKöSÖ, militair Gomveraeur raa Oost
Java, verwees hea aaar de Militair-Commaadant vaa Solo* 7aa deze
hoordea ze, welk verschrikkelijk lot hun echtgeaotea haddea oader-
gaaa*

De weduwea vroegen eea audieatle aaa big' de Presideat om te
protesterea tegea dit voaais ea om degeae» die de opdracht tot het
volbreagea vaa het voaais had gegevea, ter veraatwoordiag te roepea.

Eea paar dagen voor de audié'atie» waarvaa de dag ea het uur
reeds waren vastgesteld* kregea de weduwea bericht, dat de audiêatie
door omstaadighedea aiet koa doorgaaa,

Toea weaddea de weduwen zich tot de ProcureiHv-Geaeraal. Daar
deze hea aiet koa oatvaogea, werdea ze door de wad. P,G. (Kr MULJAT-
10) te woord gestaaa*

Het hem giagea ze toen aaar de dessa Ngaliaa, om het graf opea
te leggea ea de stoffelijke restea te ideatifieerea. Bij deze gele-
genheid zei Mr MÜLJATHQ, dat die elf leiders ter dood werdea ge*
bracht* zonder berecht te zijn*

De F*I* protesteert tegea deze willekeur ea stelt de Regeriag
hiervoor verantwoordelijk.

De heer SUHITO hekelde de Regeriag HAfTA* die vaa haar doel.
geproclameerd op 17 Augustus 1945. is afgeweken. Hij noemde SÖK&RSD
ea HATTA pioaaea vaa het imperialistische kapitalisme*

De P.I. was ook tegea de R»f*C» (Roade Tafel Coafereatle)« Ia
de delegatie vaa de R.I, warea geea vertegeawoordigers vaa de y*D.R.
opgeaomea» Za eea omderhoudt dat vertegeawoordigers vaa de ia Beder-
laad gevestigde Xadoaeslsehe politieke orgaaisaties met de Hr.HATTA
tijdeas de R.T.C, te Dea Haag haddea, vroeg de P,I.~afi
waarom de liakervleugel aiet ia de delegatie vaa de R*X* was verte»
geawoordigd* Hierop aatwoordda de Heer H AT TA, dat de liakervlengel
wel was uitgeaodigd om vertegeawoordigers aaa te wijzea voor de
R*T»C.-delegatie» Zij had aaa deze ultaodigiag echter geea gevolg
gegevea* omdat zij tegea de ooafereatie was* Hieruit moest de afge-
vaardigde de coaclusie trekkea, dat de R.T.C, aiet de wil vaa het
ladoaesische volk was. De Heer HATTA had de P.I, verwetea, dat zij
vaa haar koers is afgewekea.

Spreker las daarna eea telegram voor met gelukweasea vaa de
voorzitter vaa de ladoaesische delegatie aaar het Vredescoagres te
Warschau, Dr TJOA SIK HIT,

Het algemeae stemmea werd eea resolutie aaageaomea, die aaa de
Regeriag vaa de R»I, zal wordea gezoadea. De P.I. spreekt haar afkev
riag uit over het beleid vaa de Regeriag-HATTA. stelde haar verant-
woordelijk voor de dood vaa de elf emiaeate leiders vaa de P.D.R. «a
verweet haar. dat zij ia d© ultvoeriag vaa de proclamatie vaa 17
Augustus 194-5 heeft gefaald*

De P*I*, zei de spreker aaa het slot vaa zija betoog, zal
strijden tot de ware oaafhaakelijkheid ea souvereiaiteit vaa ladoae-
slë worden verkregea*

De Heer SUDUDJO vaa het Hoofdbestuur vaa de P.I. behandelde
ter vergadering het rasdiscrimiaatie-vraagstuk ia het algemeea «a
dat ia Amerika, Zui4~Afrika ea ladoaesie ia het bljzoader. Voorts
belichtte hij ook breedvoerig de Madiua~affaire.



Ben vertegenwoordiger vmm het A.N. J.V. bracht hulde aam d*
elf leiders vam de P.D.R., die als slachtoffers Tam de Madiu*~af*
faire ssljm gevalle**

"Wat SUSIPNO voor Indonesië la", mi, spreker, "Is Plet vam
STAVERÜH voor Nederland". Plet Tam Staveren was als militair maar
Indonesië gezonden.» maar hij wilde mlet tegen de Indonesiërs Teek*»
tem em was maar de Republiek overgelopen. De verraderlijke 3DKARSO-
HATTA regering leverde hem uit aam de Nederlandse Regering, Sedert
l i £ aar zit hij lm de gevangenis em de schoonste J are m van ssljm le-
rem zal hij hierla moeten doorbremgem* Maar de Bederlamdse jongeremt
die de vrede wemsea* sullen kern wel uit de gevangenis halen* "Samen
met de Indonesische jomgerem zullem wij"* zei spreker, "voor de al*
gehele wereldvrede strijden".

£em afgevaardigde van de Nederlandse Vrouwe* Beweging bracht
ook eem ere-saluut voor de elf slachtoffers van de Madiun«affaire.

"De Nederlandse moeders*» zei spreekster, N zij a tegen, alle
geweld» Daarom hebben ze ook bij de Regering geprotesteerd, dat hum
zonen maar Imdomesie werden gestuurd om tegen de Indonesiërs te
vechten, De Indonesische moeders willem toch ook mlet hebbent dat
hum zomen tem strijde trekken",

Eem bestuurslid van de Sarekat Pelajar Imdomesia (Vereniging
van Indonesische Schepelingen) bracht hulde aam de elf leiders*
"De S«P*I*"t zei spreker, "staat achter de P.1,%

De Heer (K) G1EN TJWAN deelde made, dat la Amsterdam «em Gom!*
té is gevormd, dat geidea inzamelt om de dames

Bevr.SUSIPlK) em
Mevr.SUlïIÏO

lm staat te stellem maar Imdomesie te gaan»
Hevr.SURIPNO is de weduwe van eem van de elf slachtoffers em

Mevr. Mr 3U7TLTO zal voor dé belangen vam de a abe 3 taande a der slacht-
offers opkomen»

lm het comité, memem zitting de heren»
Luido vam Sft
Wim vam REENS
SÜHITO
SÜDIRDJO
00 GIEN TJTTAlf»
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Betr.JVERSItAG VAN EEN p. I. BIJ EENKOMST OP 19 NoV.jl., TEE
LEGENHEID VAN DE HERBEGRAFENIS VAN DE SLACHTOFFERS
DE MADIOEN AFFAIRE.

Hierbij aangeboden een verslag van een P.I.bij een-

komst op 19 NoV.j.l. in Forester's House, Sarphatistraat 10 te

Amsterdam, ter gelegenheid Van de herbegrafenis van de slacht-

offers van de Madioen affaire (Sept,48), gemaakt door een be-

trouwbare informant, die hierbij tegenwoordig is geweest.

ƒƒ/«/ l ƒ*- De heer SHNITO van het Hoofdbestuur der P „I. open-

de om 8 uur * s avonds de bijeenkomst en dankte de aanwezigen

voor hun komst. De bijeenkomst, zei spreker, wordt gehouden om

de nagedachtenis te eren Van de leiders van het Democratische

Volksfront (Fron Demokrat Rajat = F.D.R.), die als slachtoffers

zijn gevallen in de bekende Madiun-affaire in September 1948»

Op deze dag zullen hun stoffelijke resten worden herbegraven.

Daar we zelf niet bij de plechtigheid aanwezig kunnen zijn, zul

len wij vanaf deze plaats ̂ » ere-saluut brengen aan de gevallen

leiders AMIR SJARIFUDDIN, SURIPNO, MARUTO DARUSMAN os. Hij ver-

zocht de aanwezigen genoemde overledenen te gedenken door een

minuut stilte.

Spreker memoreerde, dat op l? Augustus 1945 de on-

afhankelijkheid over heel Indonesi* werd geproclameerd, Eohter

kon de Republik Indonesia haar souvereiniteitsrecht niet uit-
Joefenen, doordat zij door het ̂ kapitalistische Imperialisme en

zijn handlangers gedwongen werd om met de Nederlandse Regering



te onderhandelen. Deze handlangers, Indonesiere, verleenden

uit zuiver eigen belang, hand- en spandiensten aan de vijand.

fHierdoor kregen we het Hoge Veluwe-aceoord, de Lingga Djati

en Renville overeenkomst. Na de val van het kabinet Amir,

kwam het Kabinet-Hatta aan de regering^
ut

In Maart 1948js»3rü" in Sarangan, een bergplaats j e in

het Madiunse, een geheime conferentie gehouden tussen President

SÜKARNQ, premier HATÏA en vertegenwoordigers van het State De-

partment van de Verenigde Staten van Amerika. Wat daar werd be-

sproken, ŵ ts'nooit bekena.̂ Maar wel zagen wij, zei spreker,

dat daarna veel vreemdelingen, leden van de Amerikaanse inlich-

tingendienst, vanuit Bangkok in Djokja kwamen. Later lekte uit,

dat op bovengenoemde conferentie was\besloten, dat de R.I. tegen
7 {,-v̂

het communisme ZjSëlT optreden. Hiervoor kreeg zij van Amerika een

steun Van J(46 millioen. Dit bedrag werd door het Amerikaanse

Oonsulaat te Bangkok aan de zaakgelastigde van de R«I. aldaar

uitbetaald.

Op l September 1948 werd wijlen Dr. MÜWARDI, leider

van de Barisan Banteng te Solo,door President SUKARNO in Djokja

ontboden. Hetgeen bij dat onderhoud besproken werd, wite niet

bekend. Daarna werden echter huiszoekingen gedaan bij de leiders

van de Partai Kommunis Indonesia(p.K«I = Indonesische Communis-

tische Partij) in Solo. Verscheidene leiders van deze partij

o.a. HARJQNO, werden gevangen genomen en zonder vorm van proces

doodgeschoten. Kolonel SUOÜARTO, die met de F«D.R, sympathiseer-

de, werd op een avond te Solo op straat doodgeschoten.

M0p 19 September 1948", vervolgde spreker, rtbegon de

Madiuif&ffaire. De Resident van Madiun was naar Djokja gegaan

om met de Regering te bespreken, welke maatregelen tegen de

F.D.R., dïe haar Hoofdkwartieren Madiun had, moesten worden ge-
/ nomen.
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Om dit gezagsvacuüm te ondervangen, drong de FaD.R. bij de bur-
I* «f*

gemeester van de stad Madiun'aan, de functie van resident tijde-

lijk waar te , nemen.

Dit was voor de Regering een aanleiding om in te grij-

pen. Zij beschouwde dit als een coup d'«tat. Een broederoorlog

brak uit en er vielen duizenden slachtoffers. Elf leiders van

de F.D.R, o. a, AMIR, SURIPNO, DARUSMAN werden gevangen genomen

en opgesloten in de gevangenis te Djokja,

Op 19 December 1948, toen de Nederlandse tuoepen D jok*

ja binnenvielen, werden de elf leiders door de R.I. weggevoerd,

In de dessa Ngalian van het * Regentschap Karanganjar, dicht bij

Solo, werden ze doodgeschoten en tezamen in een kuil begraven,

Na de Souvereiniteitsoverdracht hebben de nabestaanden van deze

slachtoffers zich tot de officiële instanties gewend om inlich-

tingen inzake het lot van die slachtoffers. Kolonel SUNGKCUO,

militair Gouverneur van Oost-Java, verwees hen naar de Militair-

Oommandant van Solo. Van deze hoorden ze, welk verschrikkelijk

lot hun echtgenoten hadden ondergaan,

De weduwen vroegen een audiëntie aan bij de President

om te protesteren tegen dit Vonnis ea om degene, die de opdracht 3

tot het volbrengen van het vonnis had gegeven, ter verantwoording

te roepen*

Een paar dagen Voor de audiëntie, waarvan de dag en

het uur reeds waren vastgesteld, Fzou plaats vinden^ kregen de
! - — * >vt*JT /£«*,

weduwen bericht, dat de audiëntie door omstandigheden gê&a

ÖJoen wendden de weduwen zich tot de Procureur-Generaal

Daar deze hen niet kon ontvangen, werden ze door de wad. P. G.

(Mr. MÜIiJATNO) te woord gestaan.
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Met hem gingen ze toen naar de dessa Ngalian, om

het graf open te leggen en de stoffelijke resten te identifice-

ren. Bij deze gelegeheid zei Mr. MULJATNO, dat die elf leiders

ter dood werden gebracht, zonder berecht te zijn,

De P.I. protesteert tegen deze willekeur en stelt

de Regering hiervoor verantwoordelijk.

De heer SïïNITO hekelde de Regering HATTA, die van

haar doel, geproclameerd op 17 Augustus 1945, is afgeweken. Hij

moemde SüEAENO^HATTA pionnen van het Imperialistische ïapitalis-

me.

De P.I. was ook tegen de E.T.C. (Rond e Tafel Conferen-

tie). In de delegatie van de R.I, waren geen vertegenwoordigers

Van de P,D.R. opgenomen. In een onderhoud, dat vertegenwoordi-

'gers van de in Nederland gevestigde Indonesische politieke orga-

nisaties met de Hr. HATTA tijdens de R.T.C, te Den Haag, mocj*%efi'

_J&etJt>en, vroeg de P,I, afgevaardigde, waarom de linkervleugel JLn

de delegatie van de R.I„ InTétlwas vertegenwoordigd. Hierop ant-

woordde de Heer HATTA, dat de linkervleugel wel was uitgenodigd

om vertegenwoordigers aan te wijzen voor de R.T.O. delegatie„

2ij had aan deae uitnodiging^geen gevolg gegeven, omdat aij tegei

deaëj conferentie was. Hieruit moest de' afgevaardigde de conclu-

sie trekken, dat de R.T.C, niet de wil van het Indonesische

Volk was. De Heer HATTA had de P.I, verweten, dat zij van haar

koers ie afgeweken.

Spreker las daarna een telegram voor met gelukwen-

sen van de Voorzitte* van de Indonesische delegatie naar het

Vredescongres te Warschau, Dr. TJQA SIK IN,

Met algemene stemmen werd tpeflfeen resolutie aange-

men, die aan de Regering van de R.I. zal worden gezonden. De

P.I. sprlïk/haar afkeuring uit over het beleid van de Regering-
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HATÏ&, stelde haar verantwoordelijk Voor de dood van de elf emi- !

nente leiders van de F.D.R. en verweet haar, dat zij in de uit-

voering van de proclamatie van 17 Augustus 1945 harT gefaald.

"De P.I.", zei de spreker aan het slot van zijn be-

toog," zal strijden tot de ware onafhankelijkheid en souvereini-

teit van Indonesi% worden Verkregen.

y\6 ^/f^\0® Heer SÜDIBDJ0 Van het Hoofdbestuur van de P.I.

j r ' \L) | •
ji>*v behandelde [hèt rasdiscriminatie-vraagstuk in het algemeen en dat

\Wl, in Amerika, Zuid-Afrika en Indonesit in het bijzonder. Toorts

belichtte hij ook breedvoerig de Madiun-affaire.

len vertegenwoordiger van^e Nederlandse Jongeren

Bondjbracht hulde aan de elf leiders van de F,D.R., die als

slachtoffers van de Madiun-affaire zijn gevallen,

"Wat SDSIPNO voor Indonesi% iŝ  zei spreker," is piet

VAN STILEREN voor BTederland". Piet 7AN STAVEREN was als militair

naar Indonesi% gezonden, maar hij wilde niet tegen de Indonesi%rs

Vechten en was naar de Republiek overgelopen, ]$e verraderlijke

SüKARNO-HATïA regering leverde hem uit aan de Nederlandse Rege-

ring. Sedert iy2 jaar zit hij in de gevangenis en de schoonste

jaren van zijn leven zal hij hierin moeten doorbrengen. Maar de

Nederlandse jongeren, die de vrede wensen, zullen hem wel uit de

gevangenis halen, "Samen met de Indonesische jongeren zullen wij"

zei spreker," voor de al gehele wereldvrede strijden".



Ben afgevaardigde van de Nederlandse Vrouwen Bewe-

ging bracht ook een ere-saluut voor de elf slachtoffers van de

Madiun-affaire,

"De Nederlandse moeders", zei spreekster ,"zijn̂ a<6K

tegen alle geweld. Daarom hebben ze ook bij de legering gepro-

testeerd, dat hun zonen naar Indonesië werden gestuurd om tegen

de Indonesiërs te vechten. De Indonesische moeders willen tooh

ook niet hebben, dat hun zonen ten strijde trekken".

Een bestuurslid van de Sarekat Pelajar Indonesia

(Vereniging van Indonesische Schepelingen) bracht hulde aan de

elf leiders. "De S.B.1.,"zei spreker," staat achter de P.I,"

l De Heer GO &!§?& TJmw deelde mede, dat in Amsterdam

een Oomité is gevormd, dat gelden inzamelt om de dames

Mevr. SUBTPJJQ

Mevr, SUNITO

in staat te stellen naar Indonesië te gaan»

Mevr, SURIPNO is de weduwe van een van de elf slacht-

offers én Mevr. Mr, SUNTTO zal voor de belangen van de nabestaan-

den der slachtoffers opkomen

In het comiljé̂ njemen zitting de heren :

itaido VAN
Wia VAN
SDNI-ÏO
SUDIBBJO

Verzonden aan:;HBVD en C TI.



H A S O H R I F S

De Heer TAÖHSIH zit ook in het Hoofdbestuur van de P.I.

Het Oontaot met de linkervleugel in Indonesië wordt, naar het
schijnt, onderhouden door de Indonesische Schepelingen,

De Heer GO 6IHG JCJW&H is zeer Republikeins georiënteerd*
Is Van Malang afkomstig en is een felle volgeling Van wijlen
AMIR SJARIFÏÏDDIÏÏ.
Hij staat in nauw contact met de hier in leder land gevestig-
de Indonesiërs (Republikeinen)



VERTHOU?fELIJZ
. . i>s\d ing: N o.12

\L/oss.no.4/72
Onderwerp: Comité opgericht door de P.I.

B.O.S. van 2 November 1950
ïïo.95942 M.v.B.Z. - .

l December 1950. .
O? KAART

Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven worét
medegedeeld, dat van een geldinzameling te 's-Gravenhage
door een Comité van de "Perhimpunan Indonesia" nog niets
ia/ge bleken, (einde)

T
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G E H E I M

Verbinding: No.12 . 14 November 1950.
Doss. 4/71 9--' *
Onderwerp: Besloten vergadering P,I. en Ind.Zeelieden
Datum ontvangst bericht: 9 November 1950
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
ïevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:—-
Ondernomen actie:—-

Hierbij wordt medegedeeld, dat van een betrouwbaar
Indonesiër het volgende werd vernomen:

Op Woensdag 8 November 1950 om 20.00 uur werd door
de "Perhimpunan Indonesia" en de "Kaoem Iboe" een beslo-
ten vergadering gehouden in zaal 8 van het gebouw "Amici-
'tia% gelegen aan het Westeinde te ' s-Gravenhage.

- . De zaal was besproken door SOEMADI, wonende Hugo de
* G-r oo t straat no.94 te ' s-Gravenhage (personalia bekend).

Aanwezig waren ongeveer een 100-tal Indonegiè'rs« waar-
van de helft schepelingen van het m.s. "Wliiem Ëuys", lig-
gende te Rotterdam. Het hoofdbestuur van de "P.Ii" uit
Amsterdam was eveneens aanwezig. Hiervan werden opgemerkt

<\e voorzitter S.ÜNITO, de bekende SITDISDJp van de "Panitia
Pelajan Indonesia" (Bond Indonesischë schepelingen) en de

+ \s S.gAHSIIT. Van de afdeling * s-Gravenhage waren
ĵ aanwezig: .̂STOIBIIO (personalia bekend) en de overige be-
kende leden,"zoals Ph.B.TlTBRA en diens echtgenote (persona-
lia bekend).

Eveneens waren enkele Nederlandera uit AHB terdam aan-
wezig, wier namen onbekend zijn gebleven (vermoedelijk
E.V.C.-bestuurders).

De voorzitter STJWIÏO opende de bijeenkomst en deelde
mede, dat deze vergadering speciaal belegd was ter herden-
king van de "Pahlawane" (helden of voorvechters), die ge-
vallen zijn bij de strijd tegen de Engelsen, welke plaats
had op 10 November 1945 te Soerabaia. (Na de Japanse ca-
pitulatie werd Soerabaia door de Engelsen bezet en ontmoet-
ten dezen toen hevige tegenstand van de Indonesiërs. Hier-
bij werd een Engelse generaal vermoord).

Spreker memoreerde in het kort de Japanse bezettings-
tijd en de na de capitulatie gevoerde strijd tegen de En-
gelsen te Soerabaia. Hij bracht hulde aan de nagedachtenis
van de gevallen Indonesische,.pahlawans'l

Over politiek werd niet gesproken.
Hierna spraken nog een tweetal Indonesische, schepelin-

gen (namen onbekend) namens de S.B.P.K. (Bond van Indone-
sische schepelingen in Indonesië), die eveneens namens
deze bond hulde brachten aan de nagedachtenis van deze
pahlawans.

Vervolgens werd overgegaan tot het vertonen van de
smalfilm van het laatst gehouden festfcral tê  Praag.

Een krontjongband van het Indonesisohypersoneel van
-de-
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de "Willem Ruys" zorgde voor de muzikale omlijsting. Dit
personeel ^vas uit Rotterdam per autobus overgekomen, waar-
voor het zelf de kosten heeft gedragen.

Op informant maakte deze bijeenkomst de indruk niet ar
speciaal belegd te zijn om de strijders te herdenken, doeh
meef voor het onderlinge contact tussen de P.I. (lees comi-
té van Indonesische zeevarenden en de E.V.C.) en de Indone-
sische schepelingen. Opmerkelijk is, dat dergelijke bij-
eenkomsten steeds worden gehouden als de "Willem Huys" of

"Oranje" in Nederland aanwezig is* (einde)



DE SLACHTOFFERS
VAN MADIUN

Van de zode der Perhlmpoenan Indo-
neala verzocht men ons nei volgende D&
kend té maken. i
/In september 1948 braken in Madiun
gevechten uit, waarvan, de 'oorsprong
en drijfveren tot nog-toe In het duister
gebleven J^ta. ,,"
Er is over deze zaak opvallend weinig.
gepubliceerd en al vrjj gauw kon men

denken,', dat de Madiun-af faire op de
achte^oiid was geraakt.
Maar hierin vergist men- zich. .
De slachtoffers van- deze „opstand" zflrt
pjét; vergeten. Hef ztjn voorj^ de vroifc.
wen en de klAleren, wier mannen en
vaders zonder enige vorm van proces
werden terechtgesteld, die thans de In-
donesische regering ter verantwoording
roepen. . • • '
In vele gevallen hebben z$) geen mede-
deling ontvangen van het overladen van
hun verwanten ea vernamen zt) slechts
bij geruchte van de executies. Meest-
al'weten zt) niet waar de slachtoffers
begraven liggen. Nooit heeft de Indone-
sische regering zjch Iets aangetrokken
van het lot van de „weduwen en wezen
van Madiun".
De sympathie, van het volk gaat echter
naar hen uit en hierdoor voelen zjj zich
gesterkt. Verschillende juristen in, Indo-
nesië met name mrs Tambunan, Suma-
hang, Sujudi, Abdul Madjid en Luat
.Siregar hebben de wens, te kennen ge-
geven, om hen bfo° te staan, wanneer
een Beroep zouden willen doen op de
Indonesische regering, om recht te doen
wedervaren aan de geëxecuteerden en
aa,n de nagelaten betrekkingen.
De familieleden van de slachtoffers heb-
ben zich tevens gewend tot de in Ne-
derland verblijvende weduwe van een
der geëxecuteerden, mevrouw L. Spe-
ripno en tot mevrouw mr T. Soenito—
Heyllgers, advocate te Amsterdam, met
een verzoek om raad en steun. Zij vra-
gen mevrouw mr Soenito om naar Indo-
nesië te komen. Beiden beschouwen het
als hun plicht om aan dit verzoek ge-
volg te geven. •
Het spreekt echter Vanzelf, dat Mevrouw
Soeripno en Mevrouw Soenito de reis-

. kosten -niet zelf kunnen betalen. Er is
daarom op initiatief .van, de Perhlinpu-
nan Indonesia een comité gevormd,! dat
op korte termijn de nodige gelden zal
moeten inzamelen. Het comité bestaat
uit de hieronder genoemde personen, die
een dringend beroep doen op Uw ge-
voelens voor rephtvaardigheid en van
medeleven met de nabestaanden van de
slachtoffers' van de. Madiun-af faire.-
Toont jiw : solidariteit door uw ,;bödrage
te. storten óp gironummer 341299 ter)
name van de penningmeester van de
Pérfiimpünan Indonesia of te zenden aan
Drs Go Gien Tjwan, Egidiusstraat 121
Amsterdam.'
U tig voorbaat'dankend,

Het Comité:
. . " • ' G. VAN SUCHTBLE3N.

Mr HAN TIK DJEËN.
Drs GO GIEN TJWAN
SOENITO.



Uit het dagblad BEWAARHEID van

30 Ootober 1950 (Amsterdamse editie)

Naar buiten werd tot fidusver nog niets van dit
Comité vernomen.

DE SLACHfÖfFERS
MADIUN '

de^zijdjvöer perjjimpótaan Indoj

nesiasverzocht wien ons het volgende be>
kend, te^ntaken. „ , , , , » i t

fet September 1«48 braken in- Mafliurf
gevechten uit,: waarvan A&< oorsprong
en drijfveren' tot nog toe in het duister
gebleven zgn- -.' t ^ > i
Er is .gvee .deze ?aak< opvallerid weinig
gepubliceerd;en;ali vrfl gauw kon'-men
denken; dati'de!-'M«aiun-affaire op dé
achtergrond was-geraakti > > ' •
Maar hiertn-vergiftimön zich. ' "< "
Be slachtoffers 'van déze „opstand"
riiet yergeten. Het aijlt vderal tde ̂
wen en 'de klhdererf,'*wier mannen en
vaders zonder enige vorm van. proces
werden terechtgesteld, die thans de In*
doneaische regering ter verantwoording
roepen.- - '
In vele, gevallen hebben zjj 'geen mede-
deling jbntvaogen. van het overladen van
hun verwanten «n vernamen zij slechts
bfl geruchten' van de executies. Meest-'
al weten zit) niet waar de slachtoffers
begraven liggen. Nooit heeft de Indone-
sische' regering' zich iets 'aangetrokken
van het lot van'de „weduwen en wezen
vaa Madiun"i '
De synipatKie ><v»n ?het; volk gaat echter
na»rrhéff 'utt sen hierdoor voelen 'Zfl' 'zich
gesterM.lVersGhillende juristen in Indo-
nesi£ rtiet-name mrs Tambunan, •• Suma
naitg, Sujudi,' Abdul Madrid en Luat
Siregar hebb'èn'ide 'Wens1 te'.kennen ge-
geyen, om, hen M; te *ta*

| een dberoep. zouden willen, • doen op • dé
| Indonesische regfiplng|.om recht te doen
•vyedeïsiraTen.ïaanr ds; :ge6x«outeerden en
aan de nagelaten betrekkingen.

De familieleden van de slachtoffers hefa-
.ben;,^h3ite^ens g^end.; tpjs ^e to Nef

kosten niet zelf
di

Blf kunneta betalen. Br ia J
itiatial'jiDii i l i i i i r> »ht>nini ]
^

op Korte termfln Se nodige gelden zal
moetéh 'inzamelen. Het comité bestaat
uit de hieronder gedoemde personen, die
een dringe'nd beroep dpen ' om Uw ge-
voelens vóór rechtvaardigheid en van
medeleven ' met de nabestaanden -van de
slachtoïferst van-, de M»«Hfia-aff aire.
Toont -uw solidariteit door uw bedrage
te stortpn op girgpuinme? 341299 ten

he van dé penningmeester van de
,%>PunanJïidqnf!ai* of te ze^den•aan

Djrs,-Go Glen Tiwan, ^gjdtusfltraat 121,

tfï|:.mgvrc!)flv. pue.'.®»
te.; iJ

en,
, ahet
, vra*

beaehouwen het
als; hun pliph^ om aan dit>verzoek g'&t
yolg-,-te sgseven. ̂  . . ; . ' • -w -. * • < ; ,- -^ J,'- "•
Het spreekt echter vanzelf, dat Mevrouw
Soeripn?. en Mevrouw Spenito de reis-

voorbaat dankend,
H«t Conjlté: .

' G. VAN SUCt3?lMLEN.
MU HAN TIK DJIEN.
ï>rs GO
SOEiNTTO,
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UITTREKSEL

Uit : OD 1575

Voor : OD £29

Ag.nr: 90372

Aard van het stuk: Rapport

Naam: EENHEIDSVAKCENTRALE M INDONESIËRS

Naam: PERHIMPUNAN INDONESIA

Afz. : ID <ien Haag datum: i_s-!50

Het Comité van Zeevarenden X^enitia Kaum Pelajar) is
een onderafdeling van het Hoofdbestuur van de "Perhimpunan Indonesia"
te Amsterdam en is aangesloten Mj de E.V,C. aldaar.' Het secretariaat
van dit "comité " is gevestigd aan de Geldersekade 94 te Amsterdam
(vermoedelijk woonadre-s van SDDIRDJO) .

Uitgetr. door: K ,

Datum: 18-12-'50

Op aanwijzing van: C .XI

4006I - '49



No, 2084 T -'48, ^

Uw schrijven No.\1402 van
28 Augustus 1950»

vderwerp: P«I»-delegatie.

OP KAART 29 September

-f^i
l f t "P O U W

A.C.D,

f 3 O SEP.r l -t i k-.

W«srkgr. V»fn ,
In antwoord op het bovenaangéh"a~a"ïtr 8ön3Pl j ven, zij medege-

deeld, dat voorzover dezerzijds is kunnen worden nagegaan,
alleen de in dit schrijven genoemde,Raden SOJKOTTO SLAMAT.
ter bijwoning van het 2de Wereld-studenten-congres, naar
Praag is vertrokken, -Zie het dezerzijds schrijven No, 2692
-'50 van 11 Augustus 1950.-

Wel waren bij het vertrek van Raden SOEEOTJO SLAMAT vd,
aanwezig de door TT genoemde:
a, STKITO, wonende te Amsterdam, Gerard ferborgstraat 49 en
b. AGHMAD 35ddy Tengkoe, wonende te Amsterdam, Vecht straat

4 III,
dooh voorzover bekend, zijn deze noch de door U genoemde
GO Gien Tjwan, nadien ter bijwoning van het bovenvermelde
congres, naar Praag vertrokken.Einde,

O. S.



Copie voor GO. 91402
VEHZftBBBS FM fs-Sraveahaget 28 Augustus 1950

BINJffiffLANDSE ZAKEN

Ho»t G. 91*02
Bijl»; Gene
C.-XI. TA.4,

AC,
Werkgr.

.D7J
. V«rnj

ïïit goed© bron is vemomdaf dat ter bi^wonins van het
fwe&êe We*eldatudenteaeoagi?@s t« Praag, dat op 14 Augustus
Is begojmom, visa zi^n aioagfvraagd doorj

geï>»4«-6-19ï2 te Pasoeroean, Paap* ao* 22505?
Tengtai Bddy ACHMAD, . geb*17*li*l927 t® Buitenaor^* Pasp.no .28127$
Eaden SOEJCOTJO 3LAMSTt b̂*14-7-1927 t» ÖQOCJa. Pasp,ao,

:f Jfp.. geb» 22*9*1̂ 20 te Halaag* Pasp.no. 350175.
aoaöea geaaJMnllJk vormen cte dslégatie van cte "Peiv

ïadoneaia" t® ÏÏweat,
foor öw inlicht ing@n iioiid ik mij gaarne aanbevolen*

HOOFB TAM BB DIENSf
Hamens deze»

Hoofdcojamissarls van Politie» /
te ' Jhr ttr
A ü g f £ H D A »« '
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Uit betrouwbare niet nader te controleren bron wordt het
volgende vernomens

Door de volgende Indonesiërs werd op 4 Augustus een visum
aangevraagd ter bijwoning van het congres te Praag:
SOENITO, geb. 4-6-'12 te Pasuruan, paa 22305,
EDDY ACHMAD TENGKU, geb. 17-11-'27 te Buitenzorg, pas 28127,
Raden Soekotjo Slamet, geb. 14-7-'27 te Djoloja, paa 6:1451,
00 GIEN TJWAN, geb. 22-8-'20 te MafeLg, paa 550175,
Delegatie Perhimpunan Indonesia te Amsterdam.

ACD, 90890/16028
16-8-'50

T.p. Woyon



SffiTOBT van KB
voor C. en B,

|Ir. : 1044

Betr.: delegatie van Perhimpoenan Indonesia
naar I«U.S. congres te Praag.

a,. A.C.D.
^«rWA^Hn

ACÖ/^C

DAT: v»

XI

x

Uit betrouwbare bron wordt vernomen dat als gedelegeerden
van de Perhimpoenan Indonesië naar Praag gaan voor bijwoning van het
I.U.S. congres, de volgende personen:

1) SÜNITO
2) de heer S. SIJIMAT
3) de heer E. AC3£AD
4) de heer 00-GBN-TTWflN.

KB, 8 Mg. 1950.



LJfl
RAPPORT V M O.XI.

Betr.; Jeugddemonstratie op
25 Juli 1950 in R.A.I.-
gebouw te A*dam tegen
het gebruik van de atoombom

Haar uit goede bron is vernomen werd op Zondag 23 Juli
1950 in liet S. A»I. -gebouw te Amsterdam een jeug~ddemonstratie
gehouden tegen het gebruik van de atoombom. In de daaraan
voorafgaande optocht hebben ook P.'I.-ers meegelopen. Op de
zgn. eretribune had plaats genomen Luti SüSILO (Suripno). Op
de bijeenkomst heeft zij echter niet het woord gevoerd, Mede
was op de bijeenkomst aanwezig de Indonesiër E . T AHSIF en echt-
genote. Ook op de feestavond (23 Juli) was Luti SffÖïïO aanwe-
zig, benevens SÜBATMAN en enkele P.I.-ers.

Uit dezelfde bron is ook vernomen, dat Luti SÜSILO tij-
dens haar laatste verblijf in Moskou (reis naar Peking) in de
Russische hoofdstad SBMAÜN heeft gesproken, Luti heeft toen
van de dochter van SSBÜitjlT een souvenir gekregen.

Verzoeke te age nd§ ren en teriig aan O.XI *

O.XI, 1-8-1950

)(j



H A P P Q R T V A N C X I .

Betr.: Jeugd Yredeatrek

Uit goede bron is het navolgende ver&omdiu

J L

ACD/ t}: '

* Op SjSJtoî J.!., werd onder auspiciën van "Jeugd Vre-
"destrek" een TredesmaSSêstaTle gehouden, waaraan ook de P.I. haar
"medewerking had toegezegd.
11 In het bestuur van het feestcomité hebben van P.I.-
"zijde zifting: /

/ATVA.RAHLI

X / SJJB BPK TJWAH.

X / SLAMET FAIMAN.

Marnlxstraat 30, Amsterdam;

idem ;

T. Eeghenlaan 4, Amsterdam.

.," Eet bestuur van de P.I. is officieel gehuisvest:
/ **Q«rard Terborgstraat 49, Amsterdam-Z, ten huize van de heer SOMITO?

Verzoeke te agendejrea en terug aan O XI.

C XI,



UITTREKSEL

Uit : OD 1578-Aad Naam: GO¥ITS ?AN ACTIE 700S DE YHKDE

e- , ,
Voor : OB 229 Naam: PMHIMPOENAN lEDOlffiSIA

Ag. nr: 90014 Afz. : B.St, Datum: 24.7.50

Aard van het stuk: Rapport betreffende wïdew«p&lng T*d .PI a«& Tr«d®amaxdfeat*tie

Op 2? J«li j .l.word orator *ösj>i«iip <*aa «JFc^ft Tr»8»«tr«k>' «en Tredea
»»nif6«tati« gehouden , wwwraaa ô c i* Fï b&air «a&avtrfci&g baA
In t»t bestuur van het fwateoaite l»bb« «n Pi-mijd» «Ittiagt

RABLI KA3IH^Ï7A Mamixatraat 20

SIS HOK TJ¥AI Idfl»

FAIKAI

fceetrna? van 4» H ia

Gerard Terfeorgatraat 49 ,-*B»terdam-55 tten. bul» nut 4* Heer 3ÜSITO.

Uitgetr. door: 01 Op aanwijzing van:

Datum: , 22-9-5©.

40060 - ' 49



I.D.No.709. ch

G- E H B IJL*

Onderw.:PerhimBoena/ Indonesia.
12 Juli

'r13 JUL11350

Hierbij wordt toegezonden een door het hoofd-
bestuur van de te Amsterdam gevestigde vereniging van
Indonesiërs, de "Perhimpoenan Indonesia", in verband
met de jongste gebeurtenissen op Korea, uitgegeven

verklaring.
In deze verklaring, welke is gedateerd: Amster-

dam, 1 Juli 1950L wordt stelling genomen tegen de
maatregelen, zoals deze op Korea door Amerika worden
getroffen. Deze maatregelen worden genoemd een
"imperialistische interventie", terwijl daarin een
oproep is gericht tot allen dié de vrijheid van de
onderdrukte volkeren voorstaan en de vrede liefhebben,
hun stem te verheffen tegen deze interventie.

Naar werd vernomen, werd deze verklaring op
6 Juli 1950 door de redacties van verschillende in j
Nederland verschijnende dagbladen, w.o. De Nieuwe
Rotterdamsche Courant, Het Algemeen Handelsblad,
Het Vrije Volk, e.a. ontvangen met het verzoek deze
verklaring in hun blad op te nemen.

j

Toorzover bekend, werd tot dusver deze verkla-p
ring alleen door het dagblad "De Waarheid" in haar
editie van 7 Juli 1950, zonder enig commentaar in
extenso opgenomen, terwijl de N.R.C, in haar editie
van 6-7-50 berichtte van de toezending der verklaring
aan de pers, voorzien van de kanttekening: "Deze ver- :

klaring is een illustratie te meer van de communis-

tische richting, welke de Perhimpoenan is ingeslagen en
waarvan ook reeds ten tijde van de Ronde-Tafelconfe-ii
rentie bleek.

Aan B.V.D.



A F S C H R I F T .

' , VERKLARING VAN HET HOOFDBESTUUR VAN PBRHIMPOBNAN INDÖNESIA
IN VERBAND MEE HET UITBREKEN VAN DB OORLOG IN_ KOREA.

Gedurende de bezetting van Zuid-Korea door het Amerikaanse leger ver-
toonde de ontwikkeling van dit gebied geen ander beeld dan andere
koloniale gebieden, die door een imperialistisch land wordt bezet. Er
werden geen pogingen aangewend om het levenspeil der bevolking te
verhogen. De democratische rechten werden het volk onthouden.De Ameri-
kaanse macht steunde uitsluitend op het geweld van wapenen en om deze
vreemde overheersing een nationale tint te verlenen werden binnenlandse!
reactionnaire groepen in het zadel geholpen.
Grootgrondbezitters, die van de armoede van de boeren leefden en-voor-i
malige collaborateurs werden niet alleen de Amerikaanse hand boven het i
hoofd gehouden, doch uit deze groepen werda de regering Syngman Rhee
gevormd. Het is daarom niet te verwonderen, dat het volk van Zuid-Korea
de regering XBH Syngman Rhee voelt als een vreemde overheersing, die \t ten behoeve van de belangen van een kleine parasiterende groeti

en het vreemde imperialisme. Evenals elders in Azië, waar het imperia-
lisme overheerst, steunt het op de binnenlandse/krachten .
Daarom heeft het volk van Zuid-Korea onmiddellijk bij het ontstaan van
de reaotionnaire regering Syngman Rhee de oorlog aan dit regiem ver-
klaard. Guejbilla-groepen die de sympathie en steun genieten van de
zuidelijke bevolking voeren een hardnekkige gewapende strijd tegen de
regering en de Amerikaanse bezetting. Grote gebieden hebben zich in de
loop van de?;e strijd bevrijd en eigenbesturen gevormd.
Een heel ander aspect vertoont de ontwikkeling van Noord-Korea.Daar
werden de reactionnaire pro-Japanse elementen uitgeschakeld „Een rege-
ring, die de instemming geniet van fee t overgrote deel van het volk werd
ingesteld en diepgaande agrarische hervormingen die het lot van de ver-
armde boerenmassa kon verbeteren, werden ingevoerd. In tegenstelling
tot Zuid-Korea, ging Noord-Korea een toekomst van vrijheid en welvaart
tegemoet. Het ligt daarom in de rede, dat het Noord-Koreaanse volk,
toen het zich teweer moest stellen tegen de lang voorbereide en Ameri-
kaanse geïnspireerde aanval van het reactionnaire regiem van Syngman
Rhee zich niet kon beperken tot een verdediging, doch besloot om de
invallers tot achter de demarcatielijn te vervolgen en te verslaan.
De gewapende strijd, die thans in Korea woedt, is een strijd tot be-
vrijding van het land van reactionnair regiem en' zijn vreemde imperia-
listische helpers. i
De gapende hulp, die het Amerikaanse imperialisme aan het ondergaande !
regiem van Syngman Rhee verleent, is een inmenging in de binnenlandse '.
Koreaanse aangelegenheden.
Het voorstel,van Amerika aan de leden der U.N.O. om het regiem van '
Zuid-Korea hulp te verlenen is een poging om alle reactionnaire krach- !
ten te verenigen tegen de bevrijdingsstrijd van het gehele Koreaanse -
volk. De houèing van het Amerikaanse imperialisme is een uitdaging aan
allen, die de vrijheid en vrede liefhebben.
Het is daarom, dat wij een oproep richten tot allen, die de vrijheid
van de onderdrukte volkeren voorstaan en de vrede liefhebben, om hun
stem te verheffen tegen de imperialistische interventie in Korea.

Amsterdam, 1 Juli 1950.
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Verbinding: Ho.12
Doss.4/66
Onderwerp: Vergadering P.I.
Datum ontvangst bericht: 6 Juni iyt>0
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
•Tevens bericht gezonden aan: I.D. .Amsterdam
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

9 Juni 195C
9 JUNI 1950

ACD/

*u. /> - i • (>

een

-X"'

Van een betrouwbaar en goed geïnformeerd
werd vernomen, dat op^ y.rijdag 2 Juni 195̂ . om 20.00 uur in
het Gebouw "Amicitia*1* '̂ lè̂ èü SSW H'Bt ' We1TbeiB.de te 's-G-ra-
venhage een bijeenkomst werd gehouden door het hoofdbestuur
van de "Perhimgunaa Indonesia" té^Jtosterdam^ Op dêz"e verga-
dering waren de ' leAen/: vg.n_. .dê B-fcJ . G . en hp-t_ f .TT̂ '.T.V̂  uitge-
nodigd. üngey.ger &$Wif.'$&iiÈJïJ&$i^ffi T vfaaronder
zich een "50-tal Indone'siirs be"vô en. vele van deze Indone-
siërs waren afkomstig uit -Amsterdam en met een speciale bus
naar Den Haag gekomen.

Deze bijeenkomst was bestemd om de verbroedering en
het onderling contact van de leden .van Toavengenoemde vereni
gingen te bevorderen. i fy^T

De voorzitter van de P.I. , | STOl̂ g, sprak in het Indo-
nesisch tot de vergadering. Zijn toe s pr aak werd door:

Mr Soenan HAM£AH, geboren te Sibolga 28 Augustus 1910,
wonende Obr echt straat lTo.220 te 's-G-ravenhage, voorzitter
van de P.I., Afdeling Den Haag, in het Nederlands vertaald.

Spreker besprak de stakingen in Indonesië, die met
succes waren gevoerd. Voorts sprak hij over de Nederlandse
soldaten, die geweigerd hadden naar Indonesië te gaan. Hij
roemde de houding van deze dienstweigeraars, die door hun
daad getoond hebben de Indonesische vrijheidsgedachte be-
grepen te hebben.

Daarna ontplooid_e/A,N. J.V.~er op het podium een span-
doek, waarop de Indonesische en Nederlandse vlaggen waren
aangebracht met in het midden de woorden "Vrede". Hij maak-
te propaganda voor het Vredescongres, dat de volgende
maand in .Amsterdam gehouden aal worden. Voorts wekte hij
de aanwezigen op dit congres bij te wonen.

Na 15 minuten pauze werd een Hongaarse film (de voor-
4_tgang sedert de laatste 5 jaren) vertoond, (einde)..—
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UITTREKSEL

Uit : OD 1253 Naam: CHUNG- SAN HUI

Voor: OD 229 Naam: PEHHIMPGEMAif IMDOHSSIA

Ag.nr: 80807 Afz. : lTerb.15 datum: S7-2-50

Aard van het stuk: Verslag ledenverg.CHÜMÏ SAN HOI

Op 25-S-50 werd door CHUÏÏGr SAK HUI een algemene speedverg,

gehouden*

Tijdens deze vergadering werden tegen de prijs van F.o«50 per

exemplaar exemplaren verkocht van het t er "gelegenheid van

tTde dag der koloniale jeugd" (21-2-50) door de PI uitgegeten

truitengewoon "nomer istimewa" van Indonesia Merdeka waarvaa

een exemplaar is Bijgevoegd»

Uitgetr. door: Bi Op aanwijzing van: IfflJ.JJ

Datum: 18-4-50

4006 l - ' 49



PAPPOPT VAN B.VIII.

Betr.: Vooraanstaande figuren
In de P.I. te Amsterdam.

OP KAART
ACD/^c
DAT: -S~.-4.-fO
PAR: 27FE&1950

ACD/

Uit betrouwbare bron vernomen dat de vooraanstaande figuren in
de "Perhimpunan Indonesia" te Amsterdam zijn:

. gehuwd met de Nederlandse communiste M.HEYLIGKPS;
(Lillah Soesilo) ;

< TAH3IN , e en~warme aanhanger van Stalin;

. 130BQ-ENG;

.* Frans PAIAP;
X? . iMr.Soenan

De no's l t/m 6 zijn woonachtig te Amsterdam, laatstgenoem-
de te fs-Gravenhage.

Verzoeke te agenderen en terug aan B. VIII.

B. VIII. 27-2-1950.



UITTREKSEL

Uit : PD 8136 Naam: mèvr.SURIPNO

Voor: OD 229 Naam: PEHHIMPUKfiM IMD01TESIA

Ag.nr: 80286 Afz. : verbinding 12 datum: 17-2-50

Aard van het stuk: verslag bijeenkomst "Kaoem Iboe"

a f s c h r i f t

Van een doorgaans goed geïnformeerde Indonesiër werd vernomen,
dat op Zondagavond de 12e Februari 1950 om 19.00 uur ten huize van
de Indoneóische vrouw MOEH2IAH, geboren te Ba.tavia plm.1908, van be-
roep kofckin en wonende trompstraat 52 te ' s-Gravenhage, een bijeenkoms
werd gehouden van de Vereniging "Kaoem Iboe" (Indonesische Vrouwen
Bond). Op deze bijeenkomst sprak de. bij Uw dienst welbekende Mejuf-
frouw Luti SUSILO uit Amsterdam. Aangezien om 19.00 uur de belang-
stelling nog zeer gering was, werd de bijeenkomst uitgesteld tot 20.30
Waar ook op laatstgenoemd tijdstip niet meer. dan 10 Indonesische vrou-
wen (geen intellectuelen) aanwezig waren, werd van een vergadering als
zodanig afgezien en heeft men zich beperkt tot een gezellig aamenzijn.
Genoemde Mej.SUSILO heeft naar aanleiding van haar bezoek aan het con-
gres in Peking een en ander ;erteld van haar reis, zowel als van de
indrukken,<welke zij in Peking heeft opgedaan. Ook sprak zij van de
toestanden in de Russische satellietstaten en beweerde, dat de toe-
standen van de arbeiders aldaar onder communistisch bewind steeds be-
ter worden. Later op de avond kwamen HOCX nog een 5-tal Indonesische
vrouwen op de bijeenkomst, waardoor Mej.SUSILO genoodzaakt was nog-
maals haar verhaal te doen. ,

Gezien het zeer lage ontwikkelingspeil van deze Indonesische,
vrouwen hebben zij van het door Mej.SUSILO vertelde niet Veel begre-

De opzet van deze bijeenkomst was om de communistische gedachte bij
deze eenvoudige- niet ontwikkelde vrouwen ingang te doen vinden.

Uitgetr. door: GE Op aanwijzing van: B VIII (?)

Datum: 21-3-50

40061 - '49



No. 8084. Q - «48.

bijlage:een

Onderwerp :PEBHIPINAN INDONESIA,

yertrouweli .Ite.

8
5 December 1949*

.ZG

In het November (1949) nummer van de te Amsterdam

wonende abonne'Ts van "De Vrije Katheder?was de hierbij in af-

schrift gevoegde geÉ*enoilde mededeling ingesloten.

De aandacht zij erop gevestigd,dat de voorzitter

van de "Perhimpunan Indonesië",SOMITO,yoordien wonende te Am-

sterdara,Gerrit van der Veen stra a t 51,thgns aldaar woonachtig

blijkt te zijn,Gerard Terborgstraat 49.Einde,

O. 3,



A F S C H R I F T ,

PROTE FILMOCttTEND OP ZONDAG 18 DECEMBER A.S.

in het:

Rex Theater Haarlemmerstraat 31 ~ 39 Amsterdam C
Aanvang 9*15* Zaal open 9 uur»

Vertoning van de belangrijke Azië film

" EM HANDVOL RIJST".

De gehele opbrengst is ten bate van de nabestaande van de
Indonesische Vrijheidsstrijders,

Toegangsbewijzen a* f. 060 verkrijgbaar bi j:

Rijwielhandel "Presto" Haarlemmerstraat 51
Perhimpoensn Indonesië van Eeghenlaan 4
raltè* "Hulp aan Indonesië" p/a,Mevr.van Santen Moes

Heerengraoht 88
Soenito G-erard Ter borgstraat 49
Jrije Katheder ̂  Keizersgracht 520

De filmoohtend is georganiseerd door de Perhimpoenan Indonesia
en het oomitê "Hulp aan ïndonesiö".



2084 P - 38 -*48» 29 Koveiabep 1949.
,t /

Datuaa ontvangt bericht: £9-11-̂ 9« ^ d f V *• ̂  | ^ ̂
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar* 'l "' a:^ »yl f i '*\g bericht:betrouwbaar. \" y ? ̂  ' i

Tevens bericht verzonden:̂  , \e instant les: geen.,

Qnderaanwn acties:seen,De aandacht blijft hierop geveatigd»

Volgens een uitlating van de bij U
\¥onenae te .AmsterdamtVen ^^enlaan 4 liais^zou er oageveer 14
dagen geladen - <Se juist© aas of datum icon niet worden vastge-
steld - te den Haag een nachtelijke bij eenkomst t zifci gehouden
door de « PSJinHRJHM EtoCMEoïA"» welke door Hem fdLAMjiT FAÜdAïi,
werd bijgewoond .Deze bijeenkomst welke venaosdelijk in de Ful-
toastrast 13 f we r d gehouden jsou van ongeveer S4.00 uur tot 5 uur
in 4a morgen hebben geduurd .over hetgeen hierop werd gesproken
of besloten »liet Ji«&iAT FABiAM^sdoh niet nader uit en konden
ook ge®» nadere gegevens morden verkregen.Qok is niet bekend,
wie verd r aan deae bijeenkomst hebben de<3lgenox88n«

Tijdens hetzelfde ^sprek, waarbij de indruk werd ver-
kregen »da t ook hierover op de voren gereleveerde bi «Jecjnkoiaat
was gesproken^aaraohuvïde isLAMAT ï'AJMM vd. de persooa^wanrYan '
hij vïeet^of veronderat©lfttd8t haar echtgenoot thans in Indoneafc
aii vertoef"!, en %ij aelf voornemens zou zijn osa binnen niet al
te langen tijd ook aaar Indonesië te v0rtrekken,Tooral* thans
niet naar Indonesii te vertrekken en al het mogelijke te doen
aeRr eohtgenoot te bevfögien aolapoedlg aogelljfc uit Indonesië
Baar Kederlaad terug te keren .Dit, 20 voegde ^LAksbil? ¥,A3BfóN hier-
aan toe.daur in Indonesië grote politieke laoelli jkheden zullen
koïaentb£j of na de overdracht der souver elnl telt en er een he-
vige strijd zal» «Kta&Kmi ontbranden tussen de* n blanken" om
de "zwarten", De "blanken" - zo zeide hij - zijn fanatiek en wil-
len niet toegeven tdesrora moeten aij het maar voelen «Meerde re
gegevens omtrent de^e uitlating(waarsohu,wingi konden niet war-
den verkregen,

Caatrent de financiële toestand van oL«&AT I/vli-i^ f werd verl
nomen,dat deae alles behelve rooskleurie is^Hij schijnt niet in
staat te aijn de huur van üijn woming te kmaien betalen^ïet ge-
volg hiervan is,dat de huis-eigena^r hem heeft doen aanaeggea»
dat hij aijn woning ajoet verlaten,Daar hij eohter geen andere
woning kan huren»l3 hij voornemens in de se v^oning te blijven
zitten tot de volgende aanmaning.

üadat geruime» tijd geledentöertha JJtvaa<i|<wa,urmeae
In oonoublna t l©efdefhem heeft verlaten en dese vaat

besloten aoMjnt aiet meer bij heat terug te kerenthad hij enige
tijd geleden een andere Hederlandae vrouw twaarvan d© aaeaa on-
bekend is^die voor hem de huishoudelijke werkza-'^iaheüoii verrioh-
te».

^Oigeü3 uitlating van aLr^iT ï'AliïiAK zou dese vrou%t Etöt
het verrïonten van de^e werkaaöKheden hebben opgehouden tïiadat
ai j van heia enige theedoeken had meegenomen en ook het onder
zijn beheer aijnde geld vaa 4e "PSfïI-a'm^i lUiXJfê&ilA" ^Üervan
heeft hij eohter geen. aongifte ^dar.n bij de polltietd«ar deze
vpcsiVv eigener beweging ia begonnen het ontvreeiad© se ld met-
kleiaa bedraden terug te betalen JU j aeide niet h-oe groot, hst
ontvreemde bedrag was,



* 'g ' °
soo SIP* (4

jtoop traoK«i9&T00p mpso®. i|oo T^Z
tras ïïmpje^siEv^ 9$*ttöo£tT&®#ö*£9trpf ^^ trj*

6 «o*

H 3 ° *OM



G E H E I M .

Verbinding: ïïo.12

Do as.4/62

Onderwerp: Protest leden "Perkumpulan Islam^

Datum ontvangst bericht: 22 November 1949

Betrouwbaarheid bericntgever: betrouwbaar

Waardering bericnt: betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan:

Liedewerkende instanties:
Ondernomen acxie:

25 HoveniDer 104ui /

Ve'

"29NOY, 1949-

-
' -.—T

Ten vervolge YaXket dezerzijds schrijven d.d. 16 Hovem-
ber 194y No.Dos.4/o2 wordt hierbij aangeboden aischrift van
het protest, dat door 7b leden van de "Perkumpulan Islam"
aan de voorzitter dier vereniging R ,Pu. HO T O AD I PUT RO, geboren
3 Maart 1903 te Madura, wonende Obrechtstraat No.223 te

werd aangeboden, (einde)



'a Gravenhage 10 Hovember 1949

Jth} Tuan K.P. Noto Adiputro
Ketua "Perkoempoelan Islam"
Obrcohtatraat 223
Den Haag.

Kami jang bertanda tangan dibawah ini, anggauta2 terkemuka
dan anggauta2 biasa,bersama dengan ini,menaiatakan, bahwa
kami tidak setudju dengan pimpinan ïuan kepada perkumpulan kiti
dan menerangkan pula keketjilan hati kami terhadap Tuan dise-
babkan kedjadian sebagai tersebut berikut:

Pada fanggal 3 November malam 4 November j.b»l.
pewakilan Hepublik Indonesia sudah mengadakan pesta,sebagai
penutup Permusjawaratan Medja Bunder.Dikeramaian tersebut tidafc;
satu hadir kaum Buruh "Perkoempoelan Islam" dan setahu kami
"Perkoempoelan Islam" direceptie itu &idak diwakili. *

Sesudah menanja sendiri kepada Pewakilan Republik,="
kami mendapat tahu, bahwa segala. perhimpunan2 Indonesia audah
mendapat undangan untuk datang ke "Kurhaus-hotel", undangan
jang mana djuga dianggap sebagai undangan kepada anggautg2
perfcumpulan2 tersebut.

Oleh sebab itu menurut pendapatan kami djuga
"Perkoempoelan Is*lam"sudah menerima surat undangan sebagai
tersebut diatas.

Ketjil hati kami karena amanat Tanah Air kita
tidak disampaikan kepada anggauta2"Perkoempoelan Islam" se-
hingga tidak mengatahui adanja Receptie itu,apalagi kalau
dipandan bahwa pesta tersebut ialah sesuatu kemungkinan jaag
penghabisan untuk menundjukkan tjinta kami terhadap Taaah, Air
dihadapan saudara2 anggauta2 Pewakilan Hepublik, Keadaan
sematjam ini disebabkan kelalaian Tuan ketua.

Wassalam



16 November 1949.

GE H E I M.
Verbinding: Ho. 12

Dos s.4/62

Onderwerp: Zuivering in de "P.I."
Datum ontvangst bericht: 12 November 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:-—
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:—••>-

/o

Ha de R.T.C, wordt in de "Perhimpunan Indonesia" een
zuivering onder de leden gehouden. Allen, die sympathieën
voor de Republiek Indonesia aan de dag hebben gelegd, wor-
den thans bij de "P. I," geweerd.

Tegen de leden der "P.I.":
l Yfa.lan GEREDE G. geboren 20 Maart 1919 te Karang Asem,
"^onende in het clubhuis der "P.I." aan de Fultonstraat 13
te ' s-Gravenhage en
[ Mejufirouw Anne Mathilde MAP GILIAVRIJ, geboren 19
-Augustus 1922 te Batavia, wonende Oopernicuslaan Ho. 209 te
's-Gravenhage, die beiden bij het secretariaat van de repu-
blikeinse delegatie van de R.T.C, hebben gewerkt, wordt
thans een zodanige houding aangenomen, dat eerstgenoemde
verplicht is een ander onderdak te zoeken en laatstgenoemde
haar lessen aan "P. I. "-leden in het clubhuis heeft moeten
staken.

Op Zondag, 6 November 1949» te 14.00 uur en Vrijdag,
11 November 1949» te 20.00 uur werd door de "P.I." in één
der zalen van het gebouw "Amicitia", gelegen aan het Y/est-
einde te 's-Gravenhage, een besloten ledenvergadering ge-
fhouden. Bij het betreden der zaal werd scherpe controle
Juitgeoeïend en werden alleen die leden toegelaten, die vol-
l komen betrouwbaar werden geacht.
' Op de eerste vergadering moet een Russische ïilm zijn
vertoond, terwijl op de tweede vergadering de resultaten
der R.T.C, werden besproken.

De zuivering in de "P.I." zou in opdracht van d e
C.P.N, geschieden.

In verband met het vorenstaande kan nog op het volgen-
de verschijnsel worden gewezen:

De voorzitter van de "Perkumpulan Islam" te 's-Graven-
hage:

%[ Raden Pand .1 i HOTOADIPOETSO. geboren 3 Maart 1903 te
Madoera en wonende Obr e chx straat No.223 te 's-Gravenhage,
ontving van het secretariaat der republikeinse delegatie
een uitnodiging om met het bestuur en de leden der "Perkum-
pulan Islam" de aïscheidsreceptie der republikeinse dele-
gatie op Vrijdag 4 November 1949 in het Kurhaus te Stfheve-
ningen bij te wonen.

R.P.NOTOADIPOETRO voornoemd, die aeer bevriend is met
,, i Mr.Soenan HAMZAH, geboren 28 Augustus 1910 te Sibolga,

8lM%_7S%onenae Obrechtstraat No,220 te 's-Gravenhage, voorzitter
-der-

ü
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der "P.l." te 's-G-ravenhage, hee±t echter van deze uitnodi-
ging geen kennisgegeven aan het bestuur en leden der "Per-
kumpulan Islam".

Het bestuur en de leden, die dit nu pas hebben verno-
men, zijn over de houding van hun voorzitter niet te spre-
ken. Een door 7b leden ondertekend schriïtelijk protest,
waarin op scherpe wijze zijn houding werd gelaakt, werd
R.P.ïTOTQADIPOEIRO aangeboden, (einde\

C
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ÏUFPCTO VAN B.VIII.

No.:
Bijl.:
Betr.: Perhimpunan Indonesia

Uit goede bron is het navolgende vernomen.

Het huis,waarin de P.I.te 's-Gravenhage zetelt:
ï\iltonstraat 13, heeft de volgende indeling:
Bij binnenkomen een vestibule van ongeveer 3 x 2 meter.
Daarachter een lange gang, die uitkomt op een keuken.
De eerste deur rechts in de gang komt uit in een zeer
grote kamer, ongeveer 5 x 6 meter, zeer eenvoudig gemeu-
bileerd, eventueel slaapgelegenheid biedend aan twee per-
sonen. Dit vertrek is door schuifdeuren verbonden met een
achten liggende kamer. Het is wel zeker, dat daar een
archief of kartothêek is geborgen.

Een ander deel. van het huis wordt bewoond door nog
onbekende Indonesiërs.

Verzoeke te agenderen en terug aan B.VIII,

B.V11I. 1-11-1949.



MIHISTEBIE VAK
BIKKSKLAM>SE ZAKEN

No.:J. 7864?
Bijl.: Gene
Vj. II, 1' "•../.
Betr.: Perhlmpunan Indonesia

fs~Gravenhage, 11 Movember 1949

GEHSIfc

Hierbij deel ik U mede, dat op 23 October j.l. onder
auspiciën van de ''Perhimpunan Indonesia" (Amsterdam) te
's-Gravenhage een besloten vergadering is gehouden.

Het gesprokene heeft over het algemeen geen nieuwe
gezichtspunten opgeleverd, doch het navolgende meen ik te
Uwer kennis te moeten brengen.

De voorzitter van het hoofdbestuur der "Perhimpunan
Indonesia" (P.I.), met name B.Sunito, een overtuigd commu-
nist, heeft ter vergadering onder meer opgemerkt, dat de
P.I. bestaat uit communisten, Christenen en Islamieten en
dat de practijk heeft uitgewezen, dat dit heel goed moge-
lijk is.

Hiertegen heeft K.Tobing, hoofdredacteur van de
"Warta Berita" te Medan, die in verband met de "R.T.C. hier
ter stede vertoefde en ter vergadering aanwezig was, aan-
stonds zijn bedenkingen geopperd. Hij sprak ronduit als
zijn mening uit het onmogelijk te achten, dat genoemde drie
categorieën in de P.I. kunnen samengaan en dat, indien dit
20 is alle P.I.-ers dan in zijn ogen communisten zijn, want
Christenen en Islamieten kunnen nooit samengaan Biet oomtiu-
nisten.

Overigens is K.Tobing ook ingegaan op de anti-Neder-
landse en anti-Amerikaanse opvattingen van H.Sunito.

/
HST HOOSD VAN DE DIENST

Namens deze,

J.G.Crabbendam.

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie,
te
A M S T K P D A K »
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Verbinding: Ho.12 27 October 1949.
Doss. 4/61
Onderwerp: Besloten bijeenkomst der Perhimpunan Indonesia
Datum ontvangst bericht: 24 October 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:—-
Medewerkende instanties:-—
Ondernomen actie:

Volgno.

i*r»
i
M
l

Op 2ondag 23 October 1949 werd door de "Perhimpunan
Indonesia" in het Café-Restanrant "Den Hout" te 's-Graven-
hage een besloten bijeenkomst gehouden. Voor deze bijeen-
komst waren alle in Nederland woonachtige Indonesiërs, zo-
mede de Republikeinse.delegatieleden van de R.T.O. uitge-
nodigd .

Ongeveer 80 Indonesiërs (mannen en vrouwen), onder wie
een 15-tal Chinezen, afkomstig uit Indones i onware n aan-

wezig.
De republikeinse delegatieleden hadden aan de uitnodi-

ging/geen gevolg gegeven. Twee vertegenwoordigers van de
""Ipers uit Indonesië, t,w. K.IOBINJ-, hoofdredacteur van
— |"Warta Berita1' te Medan en S.Süld-fcSNO, hoofdredacteur van

"An t ar a" te Djocja, waren 4aMMttUÉ6 aanwezig. ^
Om 14.30 uur opende GO, voorzitter van d e "Persatptfan

Pendped̂ efe Indonesia" (P.P.I.) te Amsterdam de bijeenkomst.
Hij heette alle aanwezigen welkom en deelde mede, dat STMITO,
voorzitter van het Hoofdbestuur der WP,I*M te Amsterdam zou
spreken over öde Internationale politiek ten opzichte van

A|IndonesiöH. Hierna gaf hij het wo or daaĵ üjyjTÔ
Deze becritise«rde allereerst TTfffrSül̂ r̂an Vereniging

en Vergadering in Indonesië v66r de oorlog en vergeleek de
toestanden van vroeger op dit gebied met die van thans in
de republiek. Daarna besprak hij de Linggadjati en Renville-
overeenkomsten. Bij deze besprekingen waren er toen allerlei
Engelse lords aanwezig, doch tegenwoordig horen we over de
besprekingen in Indonesië? en bij de R.T.C, niets anders dan
de naam van Merle OOOHRAB noemen. Dit bewijst wel dat Enge-
land geheel door Amerika is verdrongen. Het bewijst tevens
de zwakheid en onmacht van de Engelsen. 2ie maar eens naar
de Middellandse 2ee, welke machtsverschuivingen daar plaats-
vinden. Ook bewijst dit, dat Amerika zeer veel interesse
voor Indonesië heeft gekregen, zowel voor economische- als
strategische doeleinden. Hij vergeleek Indonesië1 met een
gouden brug, die iedereen in zijn bezit wenst te hebben.
Nu willen de Amerikanen in Surabaja een marinebasis vesti-
gen. Over enige tijd willen zij Semarang er bij hebben en
zo gaan ze door tot alle havenplaatsen in hun bezit zijn.
Vervolgens besprak hij de economische toestand in Amerika
en Nederland. Door de enorme schuldenlast, die Nederland,
heeft tengevolge van de militaire acties in Indonesië', is
Nederland wel verplicht economische voordelen in Indonesië?
te zoeken. Thans is Nederland geheel verarmd, doch dank zij
het Marshallplan kan het zich nog op de been houdenl Neder-
land kan alleen maar haring en textiel exporteren, doch

-wij-
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kunnen uit Indonesië heel w at meer goederen leveren.
Ŝpreker is ook geen voorstander, dat Indonesië economische
(betrekkingen met Nederland aanknoopt. Indonesië moet met
[de naburige Aziatische landen en Australië handel drijven.
Het heeft geen zin dat onze goederen eerst naar Nederland
gaan en dan pas naar andere landen worden verkocht. Ik ben
niet anti Nederlands, zeide spreker, want ik ben zelf met*-**
Nederlandse getrouwd. Hierna besprak hij de doelstellingen
van de "P.I." Deze vereniging wenst voor 100$ "Merdeka"
voor Indonesië en de andere Aziatische landen. In dit ver-
band hebben wij (Hoofdbestuur P.I.) dan ook kort geleden
een telegram met gelukwensen aan MAO TSE TUNG gezonden.
Qnzê  vergm-jĝ njg.„bjjataat "*t Communisten. Christenen en 3J3--
laï̂ eten en de praktijk heeft bewezen, dat dit heel goed
mogelïgk is. Over fiusland of het communisme sprak SUNITO
niet, doch in zijn gehele rede, die zeer gematigd was, kwa-
men duidelijk zijn anti-Amerikaanse gevoelens tot uiting.

Hierna werd gepauseerd.
Na de pauze kreeg K.TOBING, Hoofdredacteur van de

"Warta Berita" te Medan het woord. .Deze was het op alle
punten met SUNITO niet eens. Hij tfis een wajzfrm voorstander
van de Amerikaanse "*politiek en sprak met lof over het Mars-
hallplan. Ook sprak hij zeer sympathiek over Nederland en
stelde op de voorgrond, dat Indonesië de hulp van Nederland
op allerlei gebied nog hard nodig heeft. Qo,fc bqcrltlaaarda

ling van SUNITO. dat in de. ."Pili" 00™™""-*?**"]l)hfisteïaën JBiT̂ â̂ ^̂ ê B̂ ^̂ ^̂ öxtŜ ĵ a!̂ * Dit "blijkt mij
onmogelijk, in mijn ögeiT̂ zT3n'"zlJi dan allen, oo

Jwant Christenen en Islamieten kunnen nooit met
leamengaan. Gelooft de Heer SÜNITO, dat er in Eusland of in
Tsjeoho-Slowakije 100̂  Merdeka is? Neen, dat bestaat niet,
net zo mijn als in Amerika of in Nederland. De democratie
wordt in al deze landen verschillend* uitgelegd. Na nog de
democratie in Amerika en Nederland besproken te hebben
leindigde hij met een geestdriftig uitgesproken verdediging
'van de Amerikaanse en Nederlandse politiek.

- | Daarna sprak H.3ÜKHISNO, hoofdredacteur van "Antara"
te Djocja nog een kort woord. Sftém

Hij zeide;de heer SÜNITO^over een Amerikaanse Marine-
basis in Surabaja. Vermoedelijk heeft de Heer SUNITO dit

/ tvan het persbureau "Tass" vernomen. Alle Hussische berich-
v zijn gelijk een luchtballon, die geen inhoud heeft.

fHecht geen geloof aan al deze berichten.
Om 18.30 uur werd de bijeenkomst, die een rustig êr-
had, met een dankwoord van GO gesloten, (einde)



24 Ootober 1949»M - '48.

bijlage: -

Onderwerp :PERHIMPINAN INDONESIA,

G e h e i m.

Door het landelijk bestuur,yan de te Amsterdam geves-
tigde vereniging van Indonesiërs,de "PÉRHIMPllNAN INDONESIA",werd
voor de door deze vereniging op Zondag,E3 Ootober 1949,te 14,00
uur,te den Haag,oafe "Den Hout" ,te houden openbare vergadering,
per post de ondervolgende uitnodiging ^^^^rftnmrfiefi»^-

PERHIMPtNAN INDONESIA
N E D E R L A N D

Amsterdam,18 Oktober 1949.

U N D A N G A N

Pada hari MlnggufB5 Oktober 1949TdJam 14.00 (2 Siang).,
Perhimpunan Indonesië akan mengadakan rajjat umum di De Haag,di
Gflfe den Hout,Bezuidenhoutseweg 11 - 1 3 7 ~ ^ ~

Ketua Perhimpunan Indonesië,sdr.S^unito,aken berbitjara
tentang: " —

"KEADAAN POLITIK INTERNA3IONAL DAN AKIBA^gA Dl INDONESIA"

Kedatangan saudara akan sangat dihargai.

dari den Hout,Bezuidenhoutseweg 11-13,naiklah:
~ Bus T,

dengan Blauwe Tram turun halte Rijnstraat,Staatsspoor,
dari kota lijn 1,3,4,5,6,13,15.

Atas nama,

PERHIMPIKAN INDONESIA.

Deze uitbodiging werd ook ontvangen,door de leden van
de te Amsterdam gevestigde Indo-Clinese studenten vereniging,
CHUTG SAN HUI.Einde.
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G E H E I M.
Verbinding: No.12
Doss.4/58A
Onderwerp: Actie P.I. contra Moh.HATTA
Datum ontvangst bericht: 26 Augustus 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

30 Augustus 1949-

AU8.1949

'de
De rede, welke dô rSUDIfiDJ[̂ >,tijdens de receptie van

P.I. op 17 Augustusr̂ PIP'̂ Î Bwt "Minervapaviljoen" te
Amsterdam werd uitgesproken, heelt bij de Indonesische Ver-
enigingen, die mederecepieerden (zoals de "Roepi", Vereni-
ging van Indonesische Christen Jongeren, de G.P.P.I.) een
heftige reactie veroorzaakt. Deze verenigingen nemen met
het door SUDIRDJO gesprokene::geen genoegen.

Thans circuleren onder ae leden van genoemde vereni-
gingen lijsten, waarop handtekeningen worden verzameld mat
de bedoeling een schriftelijke verontschuldiging aan Moh.
HATTA aan te bieden voor het gebeurde tijdens genoemde re-
ceptie.

Op een vergadering, welke te Amsterdam gehouden werd
door de besturen van genoemde verenigingen op de vooravond
van de receptie, werd hun door de "P.I." niet medegedeeld,
dat SUDIRDJO deze rede zou houden. De besturen van genoem-
de Indonesische Verenigingen hebben dan ouk bij het Hooïd-
bestuur van de "P.I." een krachtig protest tegen de rede
van SUDIRDJO ingediend.

De b e r uphj e Slamat jFAIifAIL wonende Van TSghenstraat ïïo.
4 te AJfWS'lPIÏMV1 'ïï'8'ifTThrn."geantwoord, dat hij de hele ver-

et gebeurde op zich.
beweerd, dat de

rede, die SUDIRDJO hield, geheel door een lid van het
Hoofdbestuur van de G.P.H. was opgesteld. SUDIRDJO, die
geen intellectueel is en het Nederlands moeilijk beheerst,
las de rede, die in het Nederlands was gesteld, dan ook ge-
brekkig en stuntelig voor. De rede, zoals gepubliceerd in
het dagblad "De Waarheid" was in perfect Nederlands opge-
steld. Thans wordt door de "P.I." een felle actie tegen
Moh.HATTA gevoerd en is het duidelijk, dat de G.P.N. achter
deze actie staat.

Voor de bijeenkomst van de "P.I." op Donderdagavond
Augustus 1949 in "Bellevue" te Amsterdam, bezocht Me-

ivrouw ^^EQS^i^^iSSmi^^i^^geboren 28 Juli 1903 te Oelath

venhage, teneinde hen aan te sporen genoemde vergadering
bij te wonen. Ter opwekking zeide zij: "HATTA zal merken,
dat wij niet stil zitten".

Op genoemde datum vertrok te 18.00 uur een autobus
van de Fultonstraat 13 te 's-Gravenhage met ongeveer 40
Indonesiërs, voornamelijk vrouwen, naar de bijeenkomst te

lfcLAms$erdam. (einde)
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RAPPORT. ~ """ LAl̂

Van: B.VIII.
Betr.: P.I.-bijeenkomst te

Amsterdam ter viering
4-jarig betitaan van
de Republiek*

Ontvangen van een relatie.

Verzoeke fce agenderen en aan mij terug.

yj

B.VIII. 30-6-4949.
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^ .... Bij de viering van de 17e Augustus door samenwerkende Indonesische ver
en i g Inge n in het Liinerva-Paviljoeh te Amsterdam heeft zich een incident
voorgedaan,dat zeer inlichtend is voor het optreden der communisten t.a.v
Indonesië en zijn vertegenwoordigers.

Beeds bij de aanvang van de bijeenkomst viel het op,dat zeer vooreuji-
staande communisten aanwezig waren,ondanks het feit,dat de bijeenkomst
belegd was mede om de door hen als verrnders beschouwde Indonesische dele
gatie onder leiding var. Ka t v a en Hamid hartelijk te ontvangen.De organisa
tie van de avond was in handen van enkele uitgesproken niet-oommunistisciie
Indonesiërs,die er na veel moeite in geslaagd weren de Indonesiërs van do
Perhimpunan Indonesië (beheerst /door comnunisten als öunito en de beide
Pretorno*s)bereid te vinden tot een gemeenschappelijke ontvangst,waarbij
nadrukkelijk was bedongen,dat de onderlinge politieke verschillen die
avond zouden blijven rusten.Behalve enkele speeches van de Delegatieleden
zou de bijeenkomst een overwegend gezellig karakter dragen.

De bijeenkomst verliep normaal met speeches van Anak Agung,Hatt.a,ean
vertegenwoordiger van het organisatie-oomité (een oud-majoor van de T.N.
I, studerend aan de Vrije Universiteit) en Sultan Hamid,tot een spreker
opdook,die verklarrde te zullen spreken namens de Indonesische arbeiders
hier te lande.Hij las een lange speech in het Hederlents voor,die enkele

•*- ' scherpe aanvallen op de regering-Katte bevatte.Betreurd werd,dat zoveel
x vrijheidsstrijders als Sjahrifuddin nog in Gevangenissen zuchtten,dut, de

verdeling van het grondbezit nog niet was aangepakt,dat de waardering
voor het grote landtdat ols kampioen der vrijheid in de wereld fungeerde
nog zo slecht tot uiting we s gekomen enz.en?..

De Indonesische leiders luisterden met strakke gezichten,niemand in~
te^rumpeerde en er vies een gespannen sfeer in de zaal.kaar uit het applaus
na afloop bleek,dat er ouder de aanwezige Indonesiërs veel sympathiseren*
den waren. —̂

T t> 6S"4S»IÏ8 afloop konden wij waarnemen.dat de jonge raanjdie het coimaunisti-
'Scĥ cerJtiaal. h-*ad af gedraaid, In a*»-noait je vreiKi ontvangen door het vrij» '

A*wel voltallige dagelijkse bestuur van de C,P.K.,t.v;, r̂ ul de Groot,
S "j •'•••< *GortZ8ktBsruch,31okzijl,Heken.-'.l eorcier waren in de zat l o.a. ir rJutgers

^Jen het Kerste Kanerlld van ; onten gesignaleerd.Duidelijk viel wsor te
jt-to.emen,döt de jonge man (Sudirdjo geheten^en in dienst bij de U.V.C.) ge-
sproken had in opdracht vedFro C.P.ers,die heia uitbundig hulde betuigden
voor dé wijze wa?-,rop hij zich vsn zijn opdracht had .gekweten.

De verontwaardiging ond r de laden van het orr.anisatie-oomité \vc,3
/ zeer groot,hoewel enkelen van hen,onwetend-van de aanwezigheid en de rol

van de C.?.l;.ers,geneigd v;nren h^et geval niet au-serieux te nemen .je
republikeinse delegatie vertrok kort na het incident weer na^r Jen Haac*
De C.P.ÏI.-ers onderhielden r.ich nog geruliaen t.ijd met enkele vooraan-
staande Indonesische communisten,--.laeronder nog de oud-gediende .iïanat»̂ "

„|(hier wordt kennelijk Olümet Dalman bedoeld)/De rest van het Nederlandse
publiak bestond grotendeels uit ouafĥ n:<eV.,ii.<,> links-socialisten,mensen

Df Vlaiu,Vereniging ITederlnnd Indonesië enz.
ö '



No. 2084J"- «48.

.bijlagen: twee. l ' ^^^~ 16 Augustus 1949^

Onderwerp:Herdenking stichting
republiek Indonesia.

17AU6.1949
G E H E I

Volgno.

vervolge op het dezerzijds sohrijven,No.2084H-
148,van 29^uli 1949,zij het volgende medegedeeld.

Naar uit de verstrekte toegangs-bewijzen,- waarvan
hierbij afschriften zijn gevoegd - tot bijwoning van de recep-
tie en de feestelijkheden,welke ter gelegenheid van de her-
denking van de 4e stiohtingsdag der republiek Indonesia,op
17 Augustus 1949 in het "Minerva Paviljoen",Albert Hphnplant-
soen 2 - 4 te Amsterdam,worden gehouden,blijkt,dat deze her-
denking niet uitsluitend door der>Perhimpunan Indones ia" .zal
worden georganiseerd zoals aanvankslijk de bedoeling is ge-
weest, doch thans daaraan dek de volgende verenigingen hunne
medewerking verlenen?

a. Perhimpunan Indonesia,
b. Perserikatan Keristen Indonesia,
o. Persatuan Penduduk Indonesia,
d. Perkumpulan Islam Indonesia en
e. Perhimpunan Seni Indonesia,

Omtrent de reden waarom deze herdenking thans door
deze samenwerkende verenigingen wordt georganiseerd,is niets
met zekerheid kunnen blijken.Aangenomen echter kan worden,dat
de aanwezigheid in Nederland van de verschillende Indonesische
delegaties,ter bijwoning van de Rondetafel Conferentie,hier««
aan niet vreemd moet zijn.

Opmerkelijk kan het worden genoemd,dat het geheel
niet wordt georganiseerd,door de federatie van Indonesische
verenigingen in Nederland,de "GANBtNGAN PERKTMPULAN PERKTMPü-
LAN INDONESIA" (G,P.PfI,)

Niet bekend is,waarom de bij deze federatie aan-
gesloten verenigingen t.w.:

a. Verbond v#n Indonesische Burgers en
b. Rukun Peladjar Indonesia,

zich blijkbaar afzijdig hetoben gehouden.
Tot dusver is niet kunnen worden vastgesteld,waar-

om de "Rukun Peladjar Indonesia" niet en de toch nauw aan de«
ze vereniging verbonden " Perhimpunan Seni Indonesia*1 wel,
deelneemt aan het organiseren van deze herdenking.

Daar op de in de Nederlandse taal gestelde uit-
nodiging, als correspondentie-adres is vermeld,het adres van
de bekende Slamat ffaimaiuvan Eeghenlaan 4 hui s, te Amsterdam,
[kan worde«**Éf5TTĝ ïlt5m̂ n̂ TraT; ondanks de medewerking van de andeoe
iIndonesische verenigingen,de organisatie van het geheel,in
[feite in handen is gebleven van de "Perhimpunan Indonesië*.
[Einde, • , ..„

0,2.



H E I

12 Augustus 1949.Verbinding: JTo.12
Doss.4/56
Onderwerp: P.I.-Comité van Ontvangst Republikeinse Delegatie
Datum ontvangst bericht: 8 Augustus 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht:««trouwbaar
Tevens bericht gezonden aan: I.D. Amsterdam
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

4
7J/*

T "'4- »

en
Enige dagen geleden werd door het bestuur __

met het bestuur d^^^^^^EjJBBl." een bespreking gehöül
huize van: -^m^mma

te Batavia 16 Juni 1913,
Ministerie van Financiën en

wonende Groot Hertoginnelaan No.140 te 's-Gravenhage.
Besproken werd de samenstelling van een, namens alle

in Nederland aanwezige Indonesische Verenigingen, te vormen
'comité van ontvangst" van de Republikeinse delegatie voor
de Ronde Tafel Conferentie. Besloten werd, dat het Hoofd-
bestuur van de "P.I.M onder leiding van SUHTÎ als "comité
van ontvangst" zou fungeren. Alhoewel 41 e"**W|PPB'*öit met
tegenzin aanvaardde, omdat men in, d^f^i^rlngen nist benaalé
a\3Kpathiaeert met de oJi11 der R̂ r̂ î 1̂ ^̂ ^ «̂ â.̂ >̂l«

aoals
dit zeide: "aan de buitenwereld onze eendracht en

gezindheid te tonen".
ïer gelegenheid van de aankomst der republikeinse dele-

gatie zal de MP.I." op II ^ugustüe 1949 in het "Minèrvapa-
viljoen" te Amsterdam êënjreeeptie houden. In "P,I."-kringen
betwijfelt men of de Republikeinse delegatie de uitnodiging,
om op deze receptie ts verschijnen zal accepteren.

I In republikeinse kringen jgantrpuwt._.aLsn_jja_!L£̂ J[,n. daar
verscneidene communïstiisciie TeTdèrs 'ïh Indonesië uit de
«P.I.» zijn voortgekomen (SU1IP330, SETIADJIT enz.).

Ook de "Perkoémpoelan Islam" had op Zondag, 7 Augustus
1949, een vergadering uitgeschreven in het café "i'espéranee
aan de Laan van Meerdervoort ïfo.205a te 's-Gravenhage.

Deze gereniging had ook het plan opgevat een afvaardi-
ging naar de. Republikeinse delegatie te zenden. De vergade-
ring kon echter geen voortgang hebben, daar slechts 7 leden
aanwezig waren, (einde)-.



G E H E I M .

verbinding: Uo.l2

Jjoss.4/i?b

onderwerp: Vergadering "Pei'hiiupunan indonesia11

Datum ontvangst, bericht: l Üugustus Iy4y.
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering benen f: beörouwbaar

xeveris bericnt gezonden aan: k

Medewerkende instanties: '̂

wnaernomen a

b Augustus Iy49.

ijoor de "Perhimpunan indonesia" werd op £ondag, 31

Ouii I94y, om 14.üo uux* in één der zalen van het gebouw

aaü üöü Westeinde te 's-u-raveiihage een ueslo-

ledenvergadenng gehouden.

ongeveer 5o leden, onder wie verscheidenen uit Am-

sterdam, woonden deae vergadering oij. ojjgemerKt werden

de voorzitter van het Hooid bes tuur der r. i. EjUNWÔ .

en de bekende SMjaBi' PAIMAM, allen uit

laterdaaii
Heï doel van deze bijeenttoms-c was een commissie van

ontvangst ue vormen bij de aarücomaT; van de republikeinse
delegai-ie voor de üonde xaiel üonieren'tie, aomeae vas"c
ue s'ceiien wel^e onderwerpen deae commissie me o ue deie-
gai-ie 2al bespreken, jjeae aangelegenheaen zullen door de
.f.1. nog in een bijeen^oiasi; meii de "Q.r.i'.i." (G-aboemgan

- - . — n
Perii.oempoelan i'ericoempoelan indonesia) besprouien worden.

^einde) r



8 Augustus
\ 67034. ~~

VIII (II) 2V.3.

"Perhimpoenan Ijidonesia"»

Hiermede heb Ik de eer Uwe Excellentie te berichten,dat»naar
Ik van welingelichte zijde vernam k©t bestuur van de "Per&iiapoenan
Indones ia* heeft besloten om, evenals het vorige jaar, op 17 Augus-
tus a«s. de stichting van de Indonesische Republiek te herdenken.
In het kader van deze herdenkingen mllen te Amsterdam verschillende
feestelijke bijeenkomsten door "bedoelde vereniging worden georgani-
seerd, voor welk doel het bekende hoofdbestuurslid Slaimt gainan
(geb,20-11-1908 te Karanganjer» Java, wonende van Kegiienlaah' 4 te
Amsterdam) de ̂ rote-saal ̂ an het lainerva-pavlljoen .aan het Albert
Hahnplanteoen te dier fjtede heeft gehuurd,

HOOP» VAH DE DIKliSI.

Z.E»de Minister-President
te

» «-GRAVEHHAGE&*

* Mr,L»Einthoven»



8 Augustus
_ 'W.-rTf-r .

B 67034..

II) TV.3.

"ïerhimpoenan Indonesia".

Hiermede heb ik de eer uwe Excellentie te berichten,dat»
naar ik van welingelichte ai j de vernam het bestuur van de
Terhimpoenan Indonesia" heeft besloten om, evenals het vorige
jaar f op 17 Augustus a»s« de stichting van de Indonesische Be—
publiek te herdenken»
In het kader van deae herdenkingen zullen te Amsterdam ver-
schillende feestelijk© bijeenkomsten door bedoelde vereniging
worden georganiseerd,voor welk doel het bekende hoofdbestuurs-
lid SlamatujFaiman.»(geb»20-11-08 te Karangan^er»Java,wonende
van Eegfaenfaan 4 te Amsterdam) de grote zaal van het Minerva-
paviljoen aan het Albert HahnplantBoen te dier stede heeft ge-
hAurd.

HKÏ BOOID TAK DE CMTRAIB
Z.B.de Minister van Buitenl.Zaken .̂ Siur̂ uï.

te

»s-OEAVEIHAGE , Mr.L .Einthoven.



ii Indoneeia"
Siwraw&c heb ik d» »«r 9** t« berichten, dat tnaar

Tori
Se
te

A»iat«röa>i) de grote aaal TOB
dier ©tede

HOOFD TAK I« PI SSSf,

.* -



bijlage 1. - a f s c h r i f t .
j,

T A N D A M A S T J K

Perajaan 4 tahun Republik Indonesia

(17 A<agustus 1945 - 1949 )

pada tanggal 17 Agustua 1949 di gedong

" Minerva Paviljoen "

Albert Hahnplantsoen S - 4 Amsterdam

Mulai puJml 8 malam I gratis I



A f s c h r i f t

Amsterdam, 10 Augustus Ift49

Onderstaande Indonesische Verenigingen hebben de eer U
hierbij uit te-nodigen tot het bijwonen van een receptie

i ter gelegenheid van de 4e verjaardag van de Republiek
Indonesia,welke gehouden zal worden in het "M i n e r v a-
P a v i l j o e n ",Albert Hahnplantsoen 2 - 4 ,Amsterdam-
Z» op 17 Augustus van 15 uur tot 18 uur.
Enige Indonesische dansen zullen worden opgevoerd»

Perhimpunan Indonesia
Perserikatan Keriaten Indonesia
Persatuan Penduduk Indonesia
Perkumpulan Islam Indonesia
Perhimpunan Seni Indonesia

Correspondentie adres:van Eeghenlaan 4 huis,Amsterdam Z.



Verbinding: \>> G E H E I M*

No. 2084 H -«48.

Onderwerp:PEEHIFUNAN IRDONESIA. '̂ Cft/v» 29 J1111 1949-

Datum ontvangst berioht:28-7-49.

Betrouwbaarheid berichtgever:betrouwbaar.

1 AU6J949Waardering berioht:betrouwbaar.

Tevens bericht verzonden:

Medewerkende instanties:geen*

Ondernomen acties:geen.De aandacht blijft hierop gevestigd*

Ten vervolge op het dezerzijds schrijven No,
, A -éo84 G*-'48 van 15 Juli 1949,zij het volgende medegedeeld*

Naar werd vernomen,ia door de "PERHIHJNAN

INDONESIA" thans definitief besloten.om evenals het vorige

jaar,op 17 Augustus a.s.,de stichting (17 Augustus 1945)

te herdenken van de republiek Indonesië.

Evenals in 1948 zullen ook dit jaa» te Am-

sterdam feestelijke bijeenkomsten worden gehouden.Door de

bekende SLAMAT FAIMAN,is voor dit doel wederom de grote
— _ -—_

zaal van het Minerva Paviljoen,Albert Hmhnplantsoen te

Amsterdam gehuurd .Einde «

f 0*2.



No.2084 G - t48.
Onderwerp:Perhimpunan Indonesië»
Datum ontvangst bericht:14 Juli 1949.
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.
Waardering bericht:betrouwbaar.
Tevens bericht gerzonden:
Medewerkende instantiesïgeen.
Ondernomen acties:geen.

G E H E I M .

15 Juli 1949
»TtVoTgno

18 JWJ1949

ACD/
Door de «PEREIMPUMAN 3NDONE3IA",werd op 9 Juli

te circa 20 uur in de kleine zaal van het Minervapaviljoen te

Amsterdam,Albett Hahnplantsoen 2 - 4,met medewerking van het

dansgezelschap "Sinar Indonesië" een kunstavond georganiseerd,

welke tegen betaling toegankelijk was.

Aanwezig waren 250 personen - zaal capaciteit 300

personen- waarvan evenveel mannen als vrouwen.

Nadat door "Sinar Indonesië" de bekende zang-en

dansnumners waren uitgevoerd,werd omstreeks middernacht feegon-

nen met het bal,dat tot ongeveer 4 uur duurde.

Naar werd vernomen,zou het in de bedeeling liggen

dat evenals het vorige jaar,onder _

3NDOHE§IA,ook dit jaar te AmsteraiK ©p 17; .Augustus a^s%v dé z.'g*

"-^^|p"n'ale&ag"worden gevierd.Het zou de bedoeling zijn om

deze herdenking ook weer te houden in een der zalen van het

Minervapaviljoen aldaar,waarvoor door de bekende SLAMAT FAIMAN
C —— n .•MM ĵT*

voorlopig reeds een zaal besproken zou zijn.

Zodra bekend is,dat definitief tot het vieren

van deze herdenking zal zijn besloten,zal daarvan mededeling

worden gedaan.Einde.

0.2.



16 Augustus 1949«

^derwerp:H©rdenking stichting
republiek Indonesië.

H £

Ten vervolge op het dezerzijds schrijven,ÏIo»2Ö84E~
'48,ven 29 Juli 1949,zij het volgende medegedeeld*

Haar uit de verstrekte toegaags-bewijzen,- waarvan
hierbij afschriften zijn gevoegd - tot bijxvoalng van de recep-
tie en de feestelijkhedaa,welke ter gelegenheid van de her-
denking van de 4e stiehtingsdag der republiek Indonesië,op
17 Augustus 1949 In het 'ifinerva PaviljoenM,Albert Hfihnplant-
soen 2 - 4 te Amsterdam,worden gehouden,blijkt,dat deze her-
denking niet uitsluitend door de"Perhimpunan Jtodonesian > zal
worden georganiseerd zoals aanvankelijk de bedoeling is ge-
weest, doch thans daaraön dek de volgende verenigingen hunne
wedewerking verlenen* j

a. Perhlmpunan Indonesia,
Perserikatan Kerlsten Indonesia,

o» Persatuan Penduduk 3ndonesia,->^^ t
A . 'Paiv-Vimmiil an Tal um Tnî nn oa< 13 aan rd
e.

i'"Perkurapulan Islam
Perhirapunan 3eni Indoneaia.

Omtrent de reden waarom deze herdenking 'thans door
deze samenwerkende verenigingen wordt georganiseerd, is niets

j met zekerheid kunnen blijken.Aangenomen echter kan worden,dat
l de aanwezigheid in Nederland van de veraohillende Indonesisch
l delegaties, ter bijwoning van de Rondetaf el Conferentie, hierw«

aen niet vreemd moet zijn.
Opmerkelijk kan het worden genoemd, dat het geheel

niet wordt georganiseerd .door de federatie ran Indonesische
verenigingen in Nederland, de "GAKBHïöM PERKHSPH.AH FSHKtliPl}.- --.-.-^.-

bekend is,waf5rom de bij deze federatie aan-
gesloten verenigingen t.w, :

a« Verbond v)sn Indonesische Burgers en ̂
b» Rukun Peladjar Indonesia, ^— -

zich blijkbaar afzijdig hefeben gehouden» -
Tot dusver ia niet kunnen worden vastgesteld^waoifc

om de "Rukun Peladjar JJidoneaia" niet en de tooh nauw aan de«
ze vereniging verbonden " Perhiiaptman Seni Indonesië1* wel.
deelneemt aan het organiseren van deze herdenking» """""

Daar op de in de Höderlandse taal gestelde uit-
nodiging, als correspondentie adres Is vermeld, het adres van
'e bekende Slaiaat Foiman.van Eeghenlaen 4 huls, te Amsterdam,

~E worden aongeno]aen,döt ondanks de medewerfcing van de ande»
doneslsche verenigingen, de organisatie van het geheel, in

'eite In handen la gebleven van de "Perhimpunan Jadonesia",
inde*

0.8,



bijlage I* a .f ju ^ ^ r l f

T H P * s ^^
4 tain» Republlk lüdoneaia

(17 A^urtus 1945 * 1949 )

pede teoggal l? Agnatus 1949 el gedong

" Mlnerro PüTllJo«a "

Hfllmplnntaoen B - 4

Mulai ptücul 8 malara



A t.m. «. &..g l,t' _%

,Aia*terdant10 Augustus It49

Onderstaande Indonasiaoha Verenigingen hebban Aa *«r 9
hierbij uit te nodigen tot &*t bijwonen van een r»c«ptle
t«r g«I«g«ErïiQia TTOT d« 4« TflrjanrdBg VUB do Ropubliek
Indonesië tw«lic* gehouden zal worden ia h*t "M i n • r v a-
P e v i l j o a n "tAlb«rt Hahaplantaoen S - 4 tAffl«t«rdai3i-
Z* op 17 ^uguatua ¥an 15 uur tot la uur.
Enige Xndoaosijwhe ésitwn aoliea

ladoneaia

Oorreapond»atie adr«aivan EeeJiflnlafin 4 huls,Aonterdora Z*
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Ook dit beschouwen wfl als een fout,
dat nog steeds geen grootscheeps
program van agrarische hervor-
ming in de Republiek bestaat, en
toch zal dit de enige weg zijn, die
de massale ondersteuning van de
vrijheidsstrijd in het Indonesische
dorp óp den duur kan veilig stellen.

Slechts op deza wijze kan men, steu-
nende op de mlllloenenmassa van ons
volk, de werkelijke onafhankelijkheid en
vrijheid van Indonesië veroveren en
handhaven.

Tegen de collaboratie-
politiek van Hatta

Het Is met diepe zorg, dat wij kennis
nemen van de huidige ontwikkeling In
ona land. i
Want de gevaren, die ons land bedrei-
gen, liggen niet alleen op het gebied van
de binnenlandse politiek.
De sterke positie van onze vrflheids-
str^d, die door de mislukking van de
militaire actie juist de laatste weken in
het licht is getreden, wordt bedreigd
door een koers der regering, die ons met
grote zorg vervult.
Het ia niet voldoende om op de mll-
lioenenmassa van ons volk te kunnen
steunen. Nodig Is evenzeer een onwan-
kelbare antl-imperialistische politiek-
naar buiten. Een politiek van con>
promls met hen, die sinds eeuwen onze
vrijheid met voeten hebben getreden en
die er op uit zijn, ons de vruchten van
de nationale revolutie te ontnemen,
leidt tot verderf.
Met verbazing en leedwezen hebben wij
derhalve kennis genomen van de berich-
ten, waarin staat, dat de Hatta-regerlng
bereid zou zijn met vreemde hulp en
wapengeweld tegen hen te willen optre-
den, die In de dagelijkse strijd de vaan
hoog willen houden, die het symbool van
onze vrijheid Is geworden,

Maar ons vertrouwen In ons volk
Is groot. In ons leeft het geloof, dat
fouten en dwalingen, hetzfl bewust
of onbewust begaan, door de wil
van het volk hersteld en ongedaan
zullen worden gemaakt.

Met de wereldbewegende voorbeelden
van anderen in Azië voof ogen, cal ons
volk overwinnen.
Vier jaar heeft de Republiek, heeft onze
nationale revolutie standgehoudeii. Zfl
heeft machtige invloeden van buiten,
niettegenstaande de fouten van enkelen,
weerstaan. En dit vervult ona allen, die
hier op deze herdenkingsdag zijn ver-
enigd, met trots en met vreugde.
De Idealen, die op de 17de Augustus
1945 ons volk hebben bezield, zijn 'nu
even jong en sterk als toen. Wij schep-

• pen daaruit de overtuiging dat onze
zaak zal overwinnen. Over de vrijheid
en de zelfstandigheid van een levend
volk wordt n i e t beslist aan conferen-
tietafels.
Het grote verleden van Indonesië l? voo
ons een garantie, dat die vrijheid en dl
zelfstandigheid door het volk bevochte
zullen worden, -i
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Bijlage teen .
Onderwerp ; Perhimpunan Indonesia.
Datum ontvangst bericht; 14 Juni 1949,
Be trouwbaar hè id ber iohtge vefc : betrouwbaar .
Waardering bericht : betrouwbaar»
Tevens bericht verzonden aan:-
Medewerkende instanties: geen,,
Ondernomen acties: geen.

Volïino.

.2 O JUN11949.

Onder auspiciën van de Perhimpunan Indonesia«werd op

11 Juni 1949,te circa 80 uur in de kleine zaal van het Mi-

nerva Paviljoen,te Amsterdam,Albert Helmplantsoen 2 }• 4,

met medewerking van het dansgezelschap "Sinar Indonesia"

een kunst- en filmavond georganiseerd,waarvoo* de entree-

prijs was vastgesteld op f.0,50 per persoon en waartroor

kaarten verkrijgbaar waren aan de zaal en̂ jde bekende SLAMAT

Eeghenlaan 4 huis te Amsterdam.

Aanwezig waren ongeveer 500 personen - zaal

teit 300 personen ̂  waarvan evenveel mannen als vrouwen en

w,o. slechts enkele Indonesiërs»Onder de aanwezigen werd op-

gemerkt een persoon in de uniform van soldaat van het Neder-

Ijsmdse leger,waarvan de naam echter niet bekend is.

Nadat door"Sinar Indonesië" verschillende zang-en

> dansnummers waren uitgevoerd,werd omstreeks 23 uur 30 de

l Jffr film "fti&J&fi oalling" vertoond .Het bal dat hierop werd gehou

*̂  den,duurde tot ongeveer 4 uur*

Tijdens deze bijeenkomst werden geen betogen geho'

den met een staatkundige strekking.

In de zaal werden loten verkocht a.f. 0̂ 25 pem lot

t,b.v* de PerhimpunanJEndonesia«Mede werden t.b.v. het actie

fonds van deze vereniging briefkaarten verkocht,waarop

y i il komt Mr «r sugeng .(Soegeng)Hotohadinegoro Jteĝ Baè̂ gp.. in de dans
J'de vliegende ridder" en waarvan een exemplaar wordt bij- (

gevoegd.Het geheel had een rustig verloop.Sinde.

0.2.
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Van B3t

14

een

U I T T R E K S E L
Uit :..:
Ag.no.: <£
Voor : .Q.D..JLW.

wrct toegezonden een foto van de bekende aolö-
danaer uit hot Indonesische Kunstgezelschap "3inar Jndo-
neaia":

De foto wordt verkocht ten bate van het actis-fonaa van
verëalgiflg wPertiimpoenan Inöonesia1*, Mogelijk behoort zij
tot een aerle. In dat geval zal worden gebracht nog meerdere
foto*3 be verkrijgen en de nemen te verzamelen van degenen,
die daarop voorkomen. - Ü
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Doss.4/55 !
Onderwerp: P,I.-bijeenkomst

Datum ontvangst bericht: 11 Mei 1949 ^
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar p.-
Waardering bericht: betrouwbaar • ;
ïevens bericht gezonden aan: ' V\e instanties:

Ondernomen actie:

Op Zondag, 8 Mei 1949, te 14.30 uur werd door de
"P.I.", afdeling 's-Gravenhage een besloten bijeenkomst
gehouden in eender zalen van het gebouw "Amicitia" aan

het Westeinde te 's-Gravenhage.
Slechts een 20~tal Indonesiërs woonde deze bijeen-

komst bij. Het Bestuur had echter op een opkomst van
een 80 è 100 personen gerekend.

De bijeenkomst stond onder leiding van
y- J Mr. S o enan HAM £AH, geboren 28 Augustus 1910 te Sibolga,

wonende Obrechtstraat 220 te 's-Gravenhage.
Op deze bijeenkomst werd door genoemde HAMAAK en

^̂ afrfr̂ den SQEMADI, geboren 14 Januari 1917 te G-ombong,
wonende Prins Hendrikstraat Mo.55/21 te 's-Gravenhage^

\n verslag gegeven van hun bezoek aan het Vredescongres

te ïarijs. &LJ roemden de te "Parijs genoten gastvrijheid
en de grote belangstelling, die men aldaar voor de Indo-

nesische delegatie had getoond.
Reeds om 16.00 uur was deze bijeenkomst, die een

tig verloop had, geëindigd, (einde)
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Onderwerp j TTergadsIriïig P*I.»
Datum ontvangst bericht* tl April 1941
Betrouwbaarheid bericht ge ver r
Waardering bericht t betrouwbaar
Tevens bericht geaóndên aanj-—-
Medewerkende instanties:--'-"
Ondernomen acti®r—,-'

4 Mei 1949,

i

Vol- -

6 ME 1

1.0.S» van
fl-tiiart 194.9 en 23 A$r-il 1949

en

O

laar aanleiding van nëvenvermeld schrijven wordt mede-
gedeeld, tat of bedoelde ledenvergadering van de Perhim-
poönan Indonesia*1 de navolgende bestuursleden

_ ren» . . . . . .
^ÜÊL* Söiura©. Hoofdbestuur HP»I." te Amsterdam}

m " 28 Mguatus 1910, wonende

15 Mei
"aat 191 te 's-G-ravenhage;

Béllang, 31 Augustus 1904, «ón'ea.-
19 t'ë TB-Gravenhage}

§, Körang-Asem, 20 Haart 1919» tonende
15 te f s-G-ravenhage *

Als genodigden wören op deae vergadering aanweaig
IL e'n H;ASM-fS:QK van de "Eoapi" uit Leiden, jjg*&0 uit

@n 'IfÉSNPt HjjjfflB, Palembang» 4 lovembpT
W4 tëwènende JasoMftrêtStt 564 té 's-&ravenhage,

Voor wat betreet de mededeling, dat leden van de
wS-,P,P»I.n oek aangealoteh kouden zijn bij ds 8P,I ,W , st;
vermeld, dat bij nader önderaolêÈ: is gebleken, dat de be-

van <!e WP.I,H zijn opgenomen in de

ïen aanaieji van het bericht, dat de "P.I»*1 50$ van
da uitgaven van de 20 stakende Indonesische studenten op
sieh aal nemen, kan&alsnog morden medegedeeld» dat de "P+I-*13
vo©r dit doel e$n s-paeïaal fonds hee>ft gevormd» 33e opbrengst
van speciale feeétavonden, de 'verkoop van briefkaarten en
andere artikelen, aèraede vrijwillige bijdragen en steun
van" andere sÉitepsthiserende organisaties morden in dit
fonds geaterlT

n33è Indoneaisefee Yrouisen Organisatie" is geheel op-
gegaan in de HP.Ii. l f» 53e leidster vande^e Vrouwen Organisa-

Itie is M'&vr o uw Métj^jgjir jt % !PIJEEA'r ASüL '̂̂ li'ljp ,̂ Oölath (Mina—
hassa), 28 Juli Iff3, «©nen'dë-I'dggi'vienstraat Io,191 te

„Jf^-G-ravenhage* (einde)



UITTREKSEL

Voor Q.3....ZZ9. - Naam P.e£liimpD..Qma...̂ MQllQS.l8.,

Origineel in .Q.Ü...137.B : Naam GfimifcS....zan....^ctiie...voQr....ae....YrGae.,,

Volgnr Ag.nr. ...6..Q9.0:6 Aard van het stuk .Y.e.r.g...."Ya.Q.rlQ.p.lg...Jr.Q.dS.S..Q.Qrait.e

-. -. Afz J.ja.s±.ar4.axa. Datum : .̂7,....1...4.0..
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ttv schrijven No,44606 vtm
3! October 1948. "

Onderwerp:Correspondent "Min Pao",

G _e h _e _i ra.

In antwoord op

gedeeld, dat dezerzijds niet

j persoon gena^rdd T j ia

In het Bevol
*Aa, even een s niet voo

8 i 1949.
'

It APÜ 1949

Bovenvermeld schrijven,wordt mede-

en worden vastgesteld,dat een

terdan woonachtig is geweest,

is t er ölhiej? komt de n a fin ï.lia

O.g.
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UITTREKSEL

Voor QT. 229 ' Naam Pe.rMffipoeftan ïndQne.p.la»

Origineel in QD 1233 Naam ehaVg San Hui

Volgnr, Ag.nr. 60499 Aard van het stuk Bericht :

Afz : Amsterdam. , • -. Datum 21».4.».4;.9...

Omferent de stromingen; in de te A1dam gevestigde vereniging
.van Indo-Chinese atudëntens^'Chung San Hui",werd het volgende
gemeld: •
Ofschoon het tegenwoordig fceatuur niet meer extreem Indonesisch
gekleurd is, spant de "reojbtée" oppositie nu weer alle krachten
in, om opnieuw het KwA Horig Qiok-bestuur te doen vallen,
Ce reden hiervan is- tezamen met hun pessimisme ten aanzien
van hun succes-deze: zij vrezen, dat de "linkse" Indonesische
georiënteerden teveel maqht zullen krijgen.
Hun bezorgdheid is gegrond, daar zij weten, dat achter het -
bestuur machtige figuren* van de Perhirapoenan Indonesia, kortom
van de Indonesische kant, achter de schermen a^nn de touwt jes Ir-
trekken. Met name lieden als GO Gien Twan, GOUW Jam Ho$ en

" hun vrienden.
De rechtse oppopitrle is dus bezord, dat de Ohung Sara Hui van
een culturele- en gezelligheidsvereniging van studerende
Chinezen gemaakt wordt'tot een Chinese dekmantel*«organisatie
van de Perhlmpoenan Indoneia en van andere Indonesische
verenigingen» * H

Uitgetrokken door ..,., Afd./Sectie .̂ «.Q....'̂ .....̂  Datum o-v -v/-,

Op aanwijzing van g vill *

5030 - '48



NOTITIE VAK B.VIII. SÏ&J S—~.~~.. ^25 M&art 1949.1»™--—- - '<oa M**ÖT
.Aflf/ l

Blijkens een mededeling in "Warta Indonesia" van

4 Maart 1949 bestaat het hoofdbestuur der "perhimpoenan

Indonesia" uit:

ttlVoorzitter - Soenito;

fVioe-voorsitter - Mr.S.oenan Hamzah;

l1ste Secretaris - Go Gien Tjwan;

A 12de Secretaris - Slamet laiman;

V! § Penningmeester - Soedirdjo;

.̂  l Commissaris - Djajeng Pratomo ;

Laatstgenoemde is ook verantwoordelijk voor de "Warta

Indonesia", Hij wordt hierbij terzijde gestaan door

V) l Rasono en Slamet Faiman.

Het secretariaat van de vereniging is Van Eeghenlaan 4

huis (hier woont Slamet ïaiman) .

Verzoeke te agenderen en aan mij terug.
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/ (** fj °/o!gr»o."

NOTITIE voor AGD (Doorzenden aan B VIII)
van C/I.

Grelieve bijgaande stukken te agenderen.
Deze rapporten werden van particuliere zijde ontvangen

dat eren van JDec^ erobeizi
cTë^ze~rappörten behouden.

15 Maart 1949.



D O m S l E.

Aansluitend on i/ rapport van 21 dezer wordt thans jp^éclegedeeld, dat
darsono de Indo/sisĉ e Ambassadeur in New Dehli thans is teruggekeerd" van
Singapore, waay^-3 gecongoreerd heeft met:
de republikeir/® vertegenwoordiger fn deze stad Mr.üetoyo.
Sr is inderdaA overeengekomen &s om cle baliingenregering in afwachting op
nog eventuee^te verkrijgen orders uit het nog niet bezette ged elte van In-
donesië een/eSer:5-ng "te vormen. Dr.Soedarsono zal premier zijn, terwijl Abaï
de vertege/°ord-iger van de Republiek in Calcutta en Generaal Ewadir de re-;
publikeinV vertegenwoordiger in Kaboel op de hoogte zijn gesteld van deze
-nieuwe orp'ikkel,,ng. De 3 heren inclusief enige uit Indonesië ontsnapte pol:
tieke le;&erü (c-3 namen moeten nog binnenkomen) zullen 't e s amen dan de tijde-
lijke roering vormen. De ".daartoe noodzakelijke bekendmakingen zijn op hedei
reeds ontvangen in Londen door Dr.ooebrandio en de heer Palar. Laatstgenoernc f
is,zog^s bekend wordt verondersteld,vertegenwoordiger van de republiek bij c
Verengde Katies. In 1945 was de heer Palar ten zeerste gekant tegen de pol:
tiei?ö inslag van de P.I., die naar zijn mening te links georiënteerd :ïou zi;
Eet'merkwaardige doet zich e ent er voor, dat,hij nadien steeds wet deze mens?
van de P,I. inniger contact heeft gezocht en o.ra. aanwezig is bij de. repiibl]
keinse dag (17 Augustus) in het Apollo-theater te Amsterdam. Bij esn gespre
op deze dag bleek dat de heer Palar reeds volledig verzoend is net de voordik!
door hem betreurde politieke inslag van de P.I, , ]
t is op veraoek en instignatie. van de P.I. s3KH|Ddaïis±smxx2ix̂ :öï̂ ^

dat hij in 1947 ontslag heeft genomen als lid van de
Kamer en op kosten van de Republikeinse He; ering (toendertijd het Ministerie
Sjarifoedin) en met hun goedkeuring naar Hew-Tork is afgereisd teneinde aldfej
de functie als vertegenwoordiger van de republiek te vervullen. Op de laat s j-H
gehouden zitting van de Verenigde T'aties in Parijs wilde de heer Palar geen!: j
contact onderhouden met de heer J. into Alwi, officieel correspondent van het k j
republikeinse blad "lïerdeka". Dê ê ïl̂ o'̂ Aklwi-is als dusdanig door de repubjky
keinse regering Eatta officieel naar Nederland afgevaardigd als regeringsvq-M
lichtings-autoriteit met standplaats Amsterdam. " i - ' ' j
De destijds door de republikeinse rep;ering( Sjarifoedin) ingestelde officie]'? j
buitenlandse vertegenwoordiging van de republiek met standplaats Amsterdam^' j
ĵ s reeds opgeheven na de omzwaai van Ur.Soeripno naar de communistische zijn
iïnplaats van deze officiële buitenlandse vertegenwoordiging is thans het'vcM
licktingsbureau onder Hint o Alwi in de plaats gekomen» Indien de heer Palari
ïnderdaad als officieel vertegenwoordiger van cle republiek fungeert zou hij,
er geen bezwaar in hebben gezien de heer Hinto Alwi te ontmoeten dien immer!
oô T een republikein is. Het vermoede best -.at dat de heer Palar de aanwijzing
van de P.I. volgt, daar hem een brief van de P.I. heeft bereikt, waarin'de
heer Hint o Alwi als z.g* Ilatt a-man en dus onbetrouwbaar is bestempeld. '• \t het bovenstaande moet betwijfeld v/orden of de heer Palar wel sociaal-de^-

cratisch genoemd kan worden. Veeleer zal man thans tot de mening overhelIeip
dat hij meer en meer in communistisch vaarwater is verzeild geraakt. '••



nwoo
gse vpersitter van de P.I,) hiéat

eid van ong*14 harer leden een ge-
te Den Haag op 19 dezer te
en de Landelijke

- > < - " ' " - ~ . . « -

Onder voorzitterschap vaa E.M.Soeaibbio
de Perhigcpoenan Indonesia ia ti
.heime vergadering
ie ilür. Dë"Amsterc
Ivan de P.I,
Ha afkeuring en"
demooratiafcevolksgenoji
/Iricht ishet vrije
&e ' *

te

ĵ vöneens aanwezig*
svolgens Duitse methoden tegen onschuldige

fende, imperialistische oorlog, die er op ge-
Sfnder een koloniaal bewind te brengen̂ beĵ y:̂

bij de C.P.H, en haar tes machtigen̂ ö'.'i|gwj.|tt'i
,c VCJ.OVJOB.O». i*c^*iiw^AwciiA^e^^ opdat dé Neïèflandsè agressie gestaakt
én alle ÏTëdearfandsè 'troepen "teruggetrokken zullen worden. Een verzoek

aal tevens worden gedaan wapenleveranties met spoed en in grote getale naai
^ het Hoofdkwartier in Bangkok te doen zenden. Daartoe zal tevens de_Hr, Soegl •;
V pono worden gemachtigd stappen in Praag bij de Spw|ê q̂iate'Hl"Weix onierne*
1 Imgn, opdat öbk~van die zijde nogmaals 'de"urgeritré" van deze WapëïïlWërlöitlî
5 j onder de aandacht van de Eominform wordt gebracht, (De bedoeling is om dool
.§\ middel van wapen-drèppings) onder meer "Ïtoord-Sumatra van het nodige te vooH
^s zien teneinde de strijd tegen het"Nederlandse Imperialisme" voort te kunnei;
zetten). <:

pBaar onzezegsman is van de zijde van de Hed-C.P.U. reeds stappen bij de
J isische Ambassade ondernomen dooŷ PaCur̂ sn̂ ô ĝ âart o e 3ĉ  zou hij pp 20

• ^ '• T^ö^*ci'»nT^ö'ii* /"t^TTtsatói'rt T f\I T T ~nnT* y\ct A T* >*l />^^^^yw^?>^ ĉi'CT ft^^*lf fi^f^Ê^^cr ^^ >"'?;?ii "^^^^ îs cpJSi itt &""'' •"* U^JÈS '̂ j*-' - ̂J*ffiŜ ftej?|̂ ujgs|ŷ  j3XQJs.enreg j «axjn gegaan, van
Gen.Valkhof (de Buss.Gezant; aoii."'t6ezê̂ CÏÏĝ ^̂ lÊ'̂ G3ŝ ^̂ ^̂ ''̂ &'t ~dè Huss»v<
tegenwoordiger (Manoeilsky) desnoods van zign veto-recht gebruik zal makex

/'•>: en het voorstel gedaan zou worden in de Veiligheidsraad de ïïed.aoti« te d<
stoppen en de ïïed.militaire actie als een gevaar voor de Wereldvrede te dr
bestempelen.
laar nu nog is medegedeeld worden door de P.I.stappen ondernomen ten eiadj
jen ondergrondse actie voor Indonesië in het leven te roepen. Hoofdzetel ,|
ïangkok. Van hieruit zouden Gomm.agenten gedropt worden op Sumatra ten sip
ietweraet te leiden. Behalve wapens zalr getracht \forden
Laten droppen.

l

flr.Soemitro heeft in de middag van 20 Deo,stappen ondernomen bij de
kaanse Regering in Washington. Hij heeft met de onder.staatssecretaris \m
het Min.v.Buitenl.2aken, Mc.Lovett, gesproken over de 3 volgende coorst«£
1. politieken en economische hulp voor de Rep.Ind» \'
2. stopzetting van de Marshall-hulp voor Nederland, die die hulp voor

gericht tegen het Ind.volk zon aanwezen. (Dit wordt van Am.zijde
gesproken).

3« interventie en verzoek om terugtrekking van de Ned.troepen.
Deze drievoorstellen werden enige minuten later herhaald door de
'wpprdiger van India in Washington. Deze vertegenwoordiger is daartoe
tigd door Pandit Uehru uit ïïxew Delhi, waar de Rep, vertegenwoordiger I
darsono deze 3woorst ellen naar voren heeft gebracht. Pandit Nehru hè
Dr.Soedarsono tevens aangeboden asyl te verlenen aan een Rep „Regering
ballingschap. Er schijnt hieraan gewerkt te worden. Mr.Oetoyo, de
woordiger van de Rep. in Singapore, zou daartoe contact hebben gezocht
Dr.Soedarnoso in-ïïwr Delhi en met Moeso, die volgens onze inlichtingen
India op reis is.

In Amsterdam schijnt de G»P.K„ zich voor te bï-eiden op aoties. In
de Gomm, Partij gisteravond de 20ste December bijeen geweest ter besprekif;
van de Indische toestand.

De vertegenwoordiger van PakistantPatnaik heeft eveneens aangeboden asyM
willen verlenen aan een Republikeinse Regering in ballingschap„ '



F ü L T O N S

t perceel wordt door de Perhiji;
or ontmoetingen met andere In"
chting zijn en als huisv^st^ig voor
j viering van. de Rej^blfflie^nse dag
n het vasten d-:; Mohapnel^nen) wordt
reëel veelal hiertoe? aaffgewend. -Eet
derlands-onderda^;/rfeboren: p lm. 19
t Amainah; geboren ƒ lam ..1906 te Kebcyernen
j is werkzaam aïbi/kellner in het resta;
ngen. , ^

lüerkingen van Ka, j at eri Aminah..CA

iden zijn lid van de P.I. en behoren tot"de kader van deze vereniging, daapr-
ast zijn ze beide lid van de G. P.I. De tfaafcheid" . In 194? (Juli/Augustus)/ (.
jn beiden naar Praag geweest waar ze toegeJ^Edd^n zjjju-iot A.e Kominform .'"Ze'

vergaderlokaal
Ifde politieke ,
Op/hoogtijdagen-b

lebaran" (het einde
vergaderingen, dit

naam van KA JAT;
Kellnef •' gehuwd-
pas tot 25 April

Badhuisweg l te Scheve

beroep
194f

Ir',

jn beide aangesteld als agenten van de U, K, V. D. voor Azië^f 'Ze~TT'ê"b"ïïën in Praa
ere-medaille van de Kominform ont vangen .xBi j ontvangsten (o.a. van D r. G-ara, . i
d-minister van Economische Zaken van Indonesië) dragen beiden veelal deze •xj
.derscheidingst eigenen. Beiden zijn in 1946 door het Ministerie van Overzese 'j
biedsdelen naar^atavia uitgezonden in de verwachting dat deze mensen in Ne-
rlandse dienst zouden t reden. Hun extremistische politieke houding heeft hen'.'
ervan echter wer-rhoudon en ze zijn drie maanden\later weer in'Den Haag terugt>
keerd, waar Ka j at zijn oude functie van kellher \eeft opgevat,, Ka jat was" vooi--
en zeeman bij de Rotterdamse-Lloyd, --Al ̂.̂ -'_-,/- ̂ Lf-^^f--^^?£*.«-&

Y
MODIBAHDJQ.
SKPf*PM"i """""TBadawi . geboren 10 Juni 1918 te Poerworedjo; nationaliteit
der land:,; -onderdaan̂ ïnianesifer); ongehuwd; beroep: kantoorbediende.
j is lid van de 3/'.,I. .̂ evens lid van de O, P. N. , behoort eveneens tot het kader
n. beide partije^. ̂êeië'.̂ an is 'njL_et mee geweest naarPraag, daar hij pas te korte
d was van de jjK/JkrWn *$e „.G. P.!?. Plij colporteert wel ijverig voor de Wart a i
donesia, een/is het Malies gesteld weekblad dat door de P.I. in Nederland ;
der "G-oedeX Indonesiërs wordt verspreid.

_/

SDJHDJO . !
geboren 23 Nov.1922 te Minkiran, nationaliteit,nederlandsonderdaan ,

roep telegraiist K.M.; ongehuwd, zonder beroep,.paspoort no.C.10159» geldig j
t 12 December 1948 ' /

:l

j is lid van de P,I. eb dé G.P.1T. \7ordt thans gesteund door het voorziening.1?-J
nds van de P.IT Hij verricht werkaaainheden als corrector van de ïfarta Indonedj

gelmatig worden er in- dit/perceel naast lessen in de Maleise taal (door de \r Bmmanuels) ook lessen/inlaat Engels gegeven door Me j.Mac Gillavry. De poli]

eke seïWHrag in coramunisti.;é©ne ,a!n v/ordt veelal gegeven door de verloofde varij
at st ge noemde de heer Wa|4ng p^r'edectj, die eveneens naar Praag is geweest en ook]
zelfde lidmaatschappen7tóeeft''als^TCajat c.s.
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Doss.4/49
Onderwerp: Politieke scholingsavonden P.I.
Datum ontvangst bericht: 8 Maart 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:—-

B.O.S. van
18 Februari 1949
No.55378 l.v.A.Z.

/ pC"""* ""*
j Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven, wordt mede-
gedeeld, dat op de politieke scholingsavonden van de "P.I."
het navolgende wordt onderwezen:

Ie.Kwartaal:
uTtatTli' s werken. O.a. wordt besproken het boek

"Max Havelaar".
Docent: ~

Ir.Soenan HAMZAH (28-S-lOh

2e.Kwartaal:
Voor meer gevorderden.
De grondbeginselen van het communisme.

Docenten; Wajan GEREDEG- (20-3-19) en
Hedwioh"winand ÈHIUUBLS. geboten te Paramaribo, 20

Augustus 1916. van beroep onderwijzer in de Maleise taal
en wonende Vlletstraat ïïo.34 te 's-Gravenhage.

3e.l
De non-coöperatie politiek van SOEKARUO.

'Doe ent i Mr. S. HAMZAH, voornoemd.

4e.Kwartaal:
Hog niet vastgesteld.

Eens in de maand-tussen de lessen door geeft Moezah
HAMZAH £4-ll-20j les in de Trotzkiïstische leer.

ïoi deÉ§'scholingsavonden worden alleen intellectuele
Indonesiërs toegelaten. De deelnemers, wier namen niet be-
kend zijn, behoren allen tot het bestuur van de "P.I.",
de "G.P.P.I. "en der"Roepi". '

Deze cursassen worden niet alleen gegeven in de Fulton-
straat 13, doch ook wel eens ten huize van:

Ph.TUERA (15-5-07) aan de Roggeveenstraat lfo.191 te \.

-Bovengenoemde H^W.Emanuels kreeg bij zijn geboorte de
naam van RAjDJIMAjjT. döölTsïaancle het huwelijk van zijn ouders

•Ttreeg hij e'Jps^noeade naam. i^I^^J£rJ^JJ£aJaraB^l3
lëèSLiSÜSBèS-^JSSJiÜ»*^^ ieiden -studeert hi j

Recht"- Hi^ is politiek adviseur van Mr.S.HAMZAH.—™,...,, .,...- .,,,-, -..-.-.— -•••- - •—



-̂  s.
VJffl AIiGEMEHE ZAKEK * / - ' ' .-•-—'̂

»« • «**«* • '"""" T *»*§Taveïiliagfi», 23 April
K«*B **2̂ 7* . ' ' '
0»4érW|»* Vergadering P»X«* & l SE ï M* -/
Bijlage: éénc ' , ' ' x̂̂

II TV.3.
feu vérrolfe op «150 fe«M£ vâ  19 Apxil 1949
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II TV. 3. " ' • . - '
ïe» varrolge op «i^ji bari*l T*» 19 A^ril Ü49

en naar aanleiding van uw telefonische mededeling
vitt 20 April i'&949* »®i» iH 0 Jiisrfel^ een af*^u^*

toekomen van mi^n scfcrtjTen d*d. 14 2la«rl 1949.

Een spoedige afdoening aal aeer op prijs worden
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VAK
's-Gravenhoge, 14 Haart 1949*

Betr.t Vergadering P.I. • fl.B.

VU!. HD*4

let verwijzing naar hot geheine rapport van
Inlichtingendienst van 3 Maart j*l», Doss.4/51,
handelende over een ledenvergadering van de "ter-
himpoanan Indonesia", heb ik de eer II te verzoeken
mij alsnog nel te villen opgeven alle namen van de
daar aanweaig geweest gljnde bestuursleden.

Vérder is fe*t mij niet duidelijk, dat leden van
de Ü.F.P.I. thans ook aangesloten zouden *i$Ei bij
de P«X*| daar Wi O.F.F.I» een federatie is van
Indonesische verenigingen en dece toch niet bij de
F.I. aangesloten kunnen zijn. Ook dienaangaande
Eag ik mij gaarne nader ingelicht.

Mede nsoge ik U verzoeken om een naffere verkla-
ring nopens het vermelde s "dat de 1.1. ÜT®> van de
"uitgaven van de 20 stakende Indonesische studon-
"ten op zich zal namen", daar de 1,1. al een grote
schuldenlast heeft en, naar het mij uil voorkomen,
aich dergelijke uitgaven niet kan veroorloven*

tenslotte moge ik U verzoeken mij te villen
doen mededelen of de "Indonesische vrotroen organi-
satie" geheel opgegaan is in de Perhimpoenan Indo-
nesia,

EET HOOB) VAM P
namens dese»

J .G *

Aan de Heer
Hoofdccftmissaris van Politie
te
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G B H E...I JU.

Verbinding: Ho. 12
Doss. 4/51
Onderwerp: Vergadering P.I.
Datum ontvangst bericht: 7 Maart 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:-
Ondernomen actie:-—

&

8 Maart 1949.

10MRT1949

C

Op Zondag, 6 Maart 1949, te 14.00 uur,werd door de
afdeling 's-Gravenhage, een besĵ £€n ledenbijeenkomst

gehouden in één der zalen van helfgeb.ouw "Amicitia" aan
het ISfesteinde te 's-Gravenhage.

Ongeveer een 30tal leden, onder wie het voltallige
bestuur, waren aanwezig. Sr werden enige wijzigingen iride
notulen van een vorige vergadering aangebracht en een iri
een vorige vergadering opgestelde resolutie werd thans
aangenomen .£Deze resolutie bepaalt, dat leden van de
"G.P.P.I.» tevens zijn aangesloten bij de "P.I.fJ^

Besloten werd, dat de "P.I." 50$ van de uitgaven van
de 20 stakende Indonesische studenten op zich zal nemen.
Dit omvat alleen de uitgaven voor levensonderhoud, zoals
kostgeld. Er zullen verdere acties ondernomen worden om
deze studenten moreel en financieel te steunen.

Besproken werd om enkele wijzigingen in het Huishoude-
lijk reglement aan te brengen, o.a. de bijvoeging van een
artikel, bepalende, dat de leden van het Bestuur van de
KAfliEM IBOS (Indonesische vrouwen organisatie) ook in het
Bestuur van de "P.I." zitting zullen hebben. (EindeJ
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yerbiïtding; HO. 12
Do ss.4/50
Onderwerpj Tergadering p«i.
Datum ontvangst berichti l Maart 1949
Betrouwbaarheid beriehtgever; betrouwbaar
Waardering bericht» betrouwbaar
levens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties ? —
Ondernomen actie:—"

5 Maart 1949.

"8 MRT1949

A r p. <? r̂

C

O

Op zondag, 27 februari1949, om 14.00 uur werd door
de "perhimpoenan indones ia'*1"," sff deling ' s-G-ravenhage, in
haar clubhuis^ aan de $ü,Itonstraat l]5Jte 's-G-raveishage, een
besloten ledenvergadering gehouden. ̂ ^^

De vergaaerim*. stond onder leiding vanjJgu^MÉ^J|4J?t
< 2A^t f 28*-8—l©,.). tó&iFlre-w? een 25 tal mannen 9^^^^jffJUP^SÊ9i^"

**/\t > » w 7 - » » J I - A - , -, - •Bt&proken werd het plan v-aa de .
ï»fri:®effipoelsn Inélonesia" (G.P.P.I*)

Haag «en A,lgeiaene
.hier te laade verblij-

al'lfcSIlödlgd, Z&dra het be-
Me araal aal hebben ge-

<ie <5a^, plaats en mar van de
aeg besproken de aan-

e^udenten, die hun
enterene' één boroep

, . „ . - , »*«a aioreel en finan.-
eïfel éjweel ^©geli^fc te 0teaJnèïlSFBé vo»aitter deelde mede

een beriomt te hebben tóf-rangeii h-0«vseel de steunaotie
.«'t 0©mité "Hulp aani' la^^aesie" Veto1 deae studenten had

Dit zal op de a.s* vergadering van de G.3?,P„I.
bekend ^Él»akt worden*

werd de politieke situatie in Indeiïesië bespro-
ken en adviseerde de v©0p£it"ter - zalfcs naar aanleiding van
de gepoMJL&e«*4e ^uteringsverklaring ofeï1 de t« kouden

_ __ _ „ „ 4M
aan ^e

be»



Verbinding: \. 28 Februari

Onderwerp; activiteit "Perhimpoenan Indonesia"

Datum van ontvangst bericht: 26 Februari 1949

Betrouwbaarlleid berichtgever: zeer betrouwbaar

Waardering bericht: zeer betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan;

Medewerkende instanties: geen

Ondernomen actie: geen

Bij eeh gesprek met een der belangrijke figuren
uit het organisatieleven van de hier te lande ver-
blijvende Indonesiërs werd door deze medegedeeld:

Ie. dat een aanvankelijk op 5 Maart a.s. vastgestel-
de vergadering van de vereniging "Perhimpoenan In-
donesia11 niet doorgaat i.v.m. de in deze weken te
houden propagandavergaderingen onder auspiciën van
het comité "Hulp aan Indonesië". De uitgestelde ver-
gadering zal nu worden gehouden op 18 Maart a.é. in
het Min er va-p a vil j o en, alhier-, '"

ge. dat door de georganiseerde Indonesiërs een ge-
stencild propagandablad zal worden uitgegeven in de
Nederlandse taal.De verschijning daarvan is zeer
binnenkort te verwachten. De redactie is waarschijn-
lijk toevertrouwd aan dezelfde personen, die "Warta
Indonesia" verzorgen/..Reeds werd medegedeeld, dat
het nieuwe orgaan "meer commentaar zal geven".
Einde.

M.-2



NOTITIE VAN B.VIII. T s-Grave
FEU. 1949 l n£brji'49,

Potooopie van drie geheime rapporten, ontvangen

van 0. met mijn aantekeningen.

Verzoeke te agenderen en aan mij terug.

B, VIII.



G E H E I

1. Zie bij gevoegd^ 012 55857,

2. Bekend. Er is bereids een uitvoerige brief aan de Regering gezonden
" (zie ook vorenbedoeld^Qp). De aotie van de Roepi ingevolge de sub

l bedoelde vergadering is bekend.

£• Bekend. Het getal 33 is niet juist. Dit was toen 7 maar achteraf is
gebleken, dat slechts 5 van hen een beurs Hadden.
Volgens heden ingewonnen inlichtingen bij Minog bedraagt het aantal
Indonesiërs dat tot dusverre de beurzen heeft opgezegd, 15.

4, Nasoetion is inderdaad een der raddraaiers.

5_. Zeer goed mogelijk, want er zijn drie stromingen in de "Roepi:
Ie. Zij die niets gevoelen voor de politiek;
2e. Idem, maar tegen de militaire actie in Indonesië zijn; en
3e. de groep, die aan politiek doet en ook beïnvloed is door de

leiders van'de "Perhimpoenan Indonesia". Deze groep vormt de
meerderheid. Het is dus zeer goed mogelijk, dat er bij het
merendeel der leden een ontevreden geest heerst over de actie
der - naar mag worden aangenomen - fellere minderheid.

_6. Bekend. Aan HG.v.P. Den Haag zijn bereids nadere inlichtingen ge-
vraagd omtrent hetgeen op de politieke scholingsavonden wordt on-
derwezen door Wajang Geredeg en Mr.Soenan Hamzah. Mej.Mao Gillavry
zou Engelse les geven aan Indonesische kellners, leden E.V.C.
Djajeng Pratomo heeft kortgeleden tijdens een besloten P.I.-bijeen-
komst in de Fultonstraat een Russische film vertoond.

>̂ <ï
7_. Bekend dat de restaurants zijn ingeschakeld.

£. In de pers is hierover geschreven, z®$€t dit niet van belang is.

9_, Er zijn bij ACD stukken over de^e restaurant-kwestie, een rapport
van ID Amsterdam als ik mij goed herinner.

CONCLUSIE.

Inlichtingen zijn betrouwbaar en als aanvulling welkom. Gegevens
over het beleid der Regering en dergelijke zouden achterwege kunnen
blijven. ~
Verzoeke bijgaande rappoiten te mogen terugontvangen ter verdere
behandeling.

B.VIII.

25-2-'49.



A F S C H R I F T

Betreft Indonesische kwestie*

Op 12 Februari j,l, is door de P,I, (de Perhimpoenan Indoneisa)
een ledenvergadering belegd ten huize van de landelijke voorzitter
van de P,I, ( de Heer S03WITO) Afgevaardigden van de ROEPI, de
PjSRKI. de Perkoempoelan Islam en van de P,P,I, waren eveneens vertegen-
woordigd» Totaal waren er ongeveer een 24 personen aanwezig. In dese »
vergadering werd naast de algemene richtlijnen om zijn negatieve hou-
ding ten aanzien van de Nederlandse houding aangeroerd doch het hoofd-
onderwerp was te bewerkstelligen dat alle Malino-studenten (ten ge-
tale van ongeveer 360 personen) hun atudie-beurzen terug zullen geven*
Tevens werd in deze vergadering medegedeeld, dat, officieel door do
fusie van Indonesische verenigingen een missieve is gezinden aan do
UNESCO om te verkrijgen lat de daardoor zonder middelen van bestaan
zijnde studenten geholpen zullen worden en dus hun studie verder voort
zullen zetten in het buitenland. Tevens werd door Djajeng PRATOMO
(oud hoofdredacteur van het we-kblad INDüNJoIA, thans plaatsvervangend
landelijk voorzitter van de P,I,) medegedeeld dat, alle Indonesi-
sche studenten, die hun beurzen hebben opgezegd vrijelijk in Praag
kunnen studeren waartoe beurzen door de Sovjet-Regering beschikbaar
werden gesteld. Op deze avonden werd tevens besloten om alle Indonesi-
sche studenten te gelasten met ingang van 18 Februari a,s. gedurende

f een week alle colleges in alle Universiteiten in Hederland niet te
volgen,

JJJE; Deze richtlijnen zijn daarna in de algemene vergadering van do
FHOEPI op 13 dezer in Leiden uiteengezet en bekend gemaakt, dat reeds
f 33 personen hun beurzen hebben teruggegeven ( dit aantal is bij hot
f opstellen van dit rapport reeds tot 43 gestegen).

De in vorige rapporten als fanatiek nationalistische, of OOOBU-
nistisch georiënteerde personen zoals : Z.NASOETION (voorzitter van
de ROBPI) G, PANGGABSAN (voorzitter van de Perki) aangeduid, zijn do
eersten die hun studie-beurzen hebben opgezegd. Bij nader inzien is
gebleken, dat deze personen evenals de meesten van de 43 die hun stu-
die-b eurx en hebben opgezegd, spijt hebben van deze overhaaste daad*

In de kringen van de Roepi is o.m. ontevredenheid ontstaan over »
l de te grote sympathien van de huidige voorzitter (z.HASOETIOH) voor *
de communistische georiënteerde P,I, Hij heeft zijn mandaat reeds tor
beschikking gesteld in verband hiermede doch men heeft hem verzocht
de lopende zaken te blijven behartigen tot aan de landelijke verga-
dering die over een maand gehouden zal worden. Als voorzitter van do
Roepi heeft men reeds aangesocht ; TiCUNKQE MQ^STAgA^ie deze functie
wel wil accepteren indien hij zijn eigen medewerkers zelf kan uit-
kiezen. Deze M03STAFA is een zoon van IEU.MOS„SOELOBNG. (bloedverwant
van de sultan van LANGSAT, Deze MOti3TA*'A is een oud T,R.I,-officier,

is fanatiek nationalist doch geen communist*
De ztudenten die hun sttdie-beurzen hebben opgezegd zijn reed*

erhaaldelijk gesignaleerd in het clubhuis van de P,I» (Fultonstraat
of ten huize van de voorzitter van de P,I, voor den HaagiMr*
" HAMZAR,(huisadres; Obreohtstraat 220),
In genoemd clubhuis worden thans opnieuw scholingscursussen

,door de P.I. gehouden,o.ra. door: WAJANG Or̂ Di4-f-(lid van de P.I,)
aderlid van de C.P.N, door zijn verloofde; Mej.Annie Mac Gillavry>

jdobr'Mr*j30:iifcO"HAM2An,doort Djajeng PHATQMQ» R,id, oUijlDiBBIU en door

'• 2,0,2,



Betichten bevestigen thans, dat er nog steeds gevechten worden
gevoerd tussen communisten en T*N.I.-manschappen over geheel
Java en op Sumatra.
T>A xn,,?®.?9Publi^ein£3e-uood-reSerinS (onder leiding vantPHAWI-
KA «huAiüij zou zich bevinden in de bergen ten Westen van DJAMBIé
flevestiging hierover is nog niet ontvangen» . .

• * • i H
r

17-2-49 '

Voor eensluidend afschriftj



vul -mei r r.

f~<v d e tcr leer: cnt;van,„en heeft van
. ,; „ i G r G ) van een no " o • • t o r i c h-

n C! O

do c r
n i a t ' o o c I", t r, r c

i on c op'
heid. Do leden
tojori .'j--4- ' " - -

oen roc

ver lr\

nTI o r. 11 m T"" ^
^.t ui. i. JPt/ v ^

w A n -> t " ou ^r

-?:, on .••i;'.v:in^ not eon
' . ' . t ; -nd als v.n de

rn;ik tv. ~ 'j on .'c^t I'oech*
ste 20','- v°.n do netto—
d v:-'.n lo cc.-'j/.unistiacti
.'; r^teeas in de J'.n Lui

K-2-4

Vccr



A F 3 C H H I F T .

Betreft Indonesische kwestie*

Op Dou.djrd.ag l? dezer om 11 uur namiddag is er in de Fulton-
straat 12 (het clubhuis van de Perhimpoenan Indonesia) een verga-
dering belegd voor leden van de P.I0 Daar is o.m. ter sprake ge-
komen dat het coraitée "Hulp aan Indonesië" (Herengracht 28 Amster-
dam C.) telefjon 40944.een actie aan het ondernemen is een
INDÜN.,JloCH GïlïiJJJfTSNS'jNDS in het leven te roepen teneinde degenen
die hun beurzen hebben teruggegeven financiële ondersteuning te
verlenen. Mevr* J.t!» van GsütAa-iloesj (Herengracht 28 Am3terdam C,
girona-aner 385478) een bekend communiste is de promotor van deze
stichting.

Alle Indische restaurants in den Haag, waar Indonesisch perso-
neel werkzaam is, heeft men orn steun verzocht. Zo. 0.3, restaurant
Bali (Badhuisweg 1) te Scheveningen, dat naar men meedeelt reeds
gelden beschikbaar heeft gesteld, daar men bij de directie de
vrees koestert, dat indien deze financiële steun niet wordt ver-
leend de Indonesische werknemers geïntimideerd zullen worden het
Trerk neer te leppen,

Dat o.a, DJAJEWS PRATOMO kaderlid is bij de C.P.N, wordt o.»

hand is verschenen onder de titel;"Waarom oorlog in Indonesië?'1.
&r is nu overeenstemming bereikt in het kabinet ten aanzien

van de Indonesische kwestie. De jonge te vooruistrevende oud-mini
ter Sassen zou voorgesteld hebben om geen enkel republikeins verte—

fenwoordiger te erkennen en ook geen onderhandelingen van dez«antoomstaat ( de Republiek Indonesia) door wie het ook wordt ge-
leid als ernstig te besoaouwen. Met deze uitlatingen en gedrags-
lijn meent bovenal Mre3ti<ker zich niet te kunnen verenigen med«
ioV.m0 het bezoek van MAkljK Cüürih/uJ en de Engelse ambassadeur.
Het beheersende standpunt zou thans zijn, dat de federale staten
van Indonesia zou spoedig mogelijk de soevereiniteit gegeven zal
worden, echter niet voor de richtdatum van 15 Maart, Daarnaast zal
men vanuit de Nederlandse regering de nieuwe bevoegdheden van de
commissie van de veiligheidsraad van Indonesil niet erkennen»De
hoge vertegenwoordiger was hier niet van op de Tïoogte, daarvandaan
dat hij zijn eis om de soevereiniteit thans over te (tragen te
vroeg heeft gesteld.

18-2-49,

Voor eensluidend afschrift;



T*»-

B 'B5999

: Politieke soholingsaronden
wP©rhirapoenan Indonesiaw."

\n Haag z. CO.

Met -verwijzing maar het geheime
I&licti'tl{}g9zi<ïi02i£'t 7021 10 Fftbrtaari. J*X«4 «a» j/*??»»»
4/49, handelend» over het ia hoofde deaea Vrmeid«

j te willen doen ialichtea ever &étg9«$ op bélEéti»
l aoholingsa-ronden wordt onderwezon, onder opgatë,
l raogeliJk, van de namen der deelnemera.

Aan 4« He«r
Hoof doofflmlssaris vem Politie
t*

L.L. van Laere



''*** • G üï H E I M.
Verbinding: HO»12

Doss.4/49
Onderwerp; politiek:e_ Scholihgsavonden "P.ï."

Datum ontvangst "bericht: 8 februari 1949
jje trouwbaar hè i d 'berichtgever: betrouwbaar
Waardering "bericht: betrouwbaar
tevens bericht gezonden aan:
medewerkende instanties:

Ondernomen actie:

10 Februari 1949.

Vo!rftc.

FEB.1949

Atï';

in het clubgebouw van de "Perhimpoenan ïndimesia"

aan de Pultonstraat 15 te «s-Gravenhage, worden iedere

ne docenten op deae "soholingsavonden" zijn:

Wajan &BREHBS (20-3-19) en
<j Ivff.Soenan HAMZAH (28-8-10).

Ongeveer een tiental lnneëj/^oj^±„ji.es e. , cursus.
OP Maandag, Dinsdag en Woensdag geeft:
Me j. A. M. MAG G1LLE7BIJ (19-8-22) in de namiddaguren

in hetzelfde gebouw les in de Nederlandse- en Engelse taal
aan een aantal Indonesische kellners.




