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Bijga.and wordt u toegezonden één exemplaar vrm de "GANEC.A", 
het orgaan van de "Persatuan Peladja.r Indonesia.", le. jaa.rgang 
No. 2 van Juli 1952. 

T.a.v. het hierbedoelde- 10 pagina's tellende- nummer van 
de "G.ANECA" zij opgemerkt dat een uitgebreide vertaling hierva.n 
door drukke werkzaamheden niet kon worden gemaakt. 

Gewezen wordt echter op het artikel op pagina. 2 luidende : 
''Peraturan/Delegasi Uang" (nieuwe regelill! voor geld-remises), 
waarbij in extenso het telegram is op89namen, hetwelk door de 
Indonesische minister van financi!n hierover as.n het Indonesisol:e 
Hoge Commissariaat te Den Haag werd gericht. 

Voorts komt op pagina 5 een aankondiging voor van de "Pan i ti a 
Summer Sassion 1952" (comité summer session 1952) te Leiden, 
ondertekend door mevrouw .A.F.P. VOLTEN, secretaresse, waaruit 
blijkt dat ook dit jaar uit naam van de rijks-universiteit en 
de hoogleraren te Leiden verschillende pe~sonen zullen worden 
uitgenodigd voor dèze "smmner session". Tot deze genodigden zul
len ook studenten uit Indonesi! - Surin~e en de Nederlandse An
tillen behoren. 

Als sprekers zijn o.m. aangekondigd : 
Mevrouw Dr. SUB.ANDRIO uit London over het onderwerp : "The 
changing sooial position of wamen in the East", en 
Dr. J .N. KHOSL.A van de Indiase ambassade in Nederland over het 
onderwerp : "The oriental view on the meetill! of the East and 
the West (historica! approach)". 

Op de pagina's 6 - '1 - 8 en 9 is een a.rtikel overgenomen uit 
het orgaan van de te Djokjakarta gevest~de universiteit "Gadjah 
Mada" van Maart 1952 van de hand van Drs. S.ADLI, waarin i"elle 
critiek wordt geleverd op de sociale toestanden in Indonesi! in 
het algemeen en de geestelijke gesteldheid van de Indonesische 
studenten in het bijzonder. 

Als la.a.tste mededeling op pagina 10 wordt aangekondigd dat de 
"GANECA" in Augustus 1952 niet zal verschijnen, ma.ar dat'het 
eerstvolgende nummer in September 1952 zal uitkomen. Einde. 

v. 3. 
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Uit: ot> 1&S ':J BIJEENKOMST P.P.P.I. I 
Voor:ob ~1~ 

·:>.a.v.: e AW :S: 

Dat .• ~/1- &'1. 

Par.: ~ 

tJf)~:IL 

//.!~/ 
~s: :J.! ... 

. Van een betrouwbare medewerker werd vernomen, dat op Maandag 9 

~uni . j .1. ~en bijeenkomst van de "wetensohappelijke werkgroep• 

J.. •Jf ~ van de "Pa.:dtera Pem:uda. dan Pela.djar Indonesia" ten huize van 

• ~ fll·'"' l:;!~ GO Gl:EN TJW.Alf,- Oude IJselstraat 18 hs te Amsterdam, heeft plaats 

)!,., ?" ~ . gehad. -

~ 11 
. · {;Spreker was de voorzitter, Afd • .Am.sterdam, va.n de nieuwe vereni

.,/1, j ging "Persatus.n Peladjar Indonesia" (P.P.I.), D.M. S.~HAPIL, over 
,-r~ ---- . ";. .het onderwerp •tcenangan 2 kepada Gogol" 

KB, 18 Juni 1952 J 
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No. 2352 - B - '52. 'r/i ·d.t-~.,~ -iuni 1Wt5~.. l.~ 
Onderwerp :"PERSA'IUAN P~DJAR"' . ntJ":/~. ~10 .. ~Uiél w·. -~ 

( 1 eden v ergad er~ng) ACD/ ~tt,. · -~· . . 
, ""' ert weli k. 

~ ... /~~ ~ ~ ,....., e.~. .,, ~ <1! DAT: '/ y , 
Naar uit betrouwbare b n we A.. n vond op iïï-:1.:9·52 te 

20.00 uur in het gebouw Westein e e Amsterdam een alg~ene le-
denvergadering plaats van de afdeling .mn.sterdam van de "Persatuan 
Pelad jar Indori.esia" (PPI} , ter kennismaking met het-door de bij u 
bekende David Manenda SRRAPIL (Enemawi, 18-10-1920) - geformeerde 
afdelin~sbestuur Amsterdam. (zie hiervoor het dezz. schrijven No. 
2352-A- 52 van 29-5-1952. V.) tc,.~r~;_ -Co 13.P!JII 

Tevens zouden door SARAPIL enkele be1angrijke mededelingen wor
den gedaan. 

Op deze algamene ledenvergadering waren slechts 16 van de ca. 65 
Amsterdamse leden van de PPI aanwezig, w.o. het voltallige afde
lingsbestuur. 

Na drie kwartier gewacht te hebben nam voorzitter SARAPIL het 
woord en vroeg aan de aanwezigen of deze vergadering wel enig nut 
had, gezien de zeer geringe opkomst. SARAPIL meende deze slechte 
opkomst te moeten zien als een tegen hem persoonlijk gericht ge
baar. Hij had nl. de laatste dagen bij het samenstellen van het 
afdelingsbestuur veel druk ondervonden van verschillende Indonesi
sche "groeperingen" ( golongans). Mocht men het echter niet met de 
formatie van het door hem samengestelde afdelingsbestuur eens zijn 
dan was dit bestuur genegen onmiddellijk af te treden. 

De bij U bekende - communistisch georienteerde (lid Pani~tera 
Peladjar dan Pemuda Indonesia) - Tangkoe ~EST~ (Prapat, 5-5-
1920), vroeg het woord en gaf als zijn men ng, at SARAPIL ."vol
gens de regels" tot nfomateurn was gekozen en dat daamede de 
kous af was. Wanneer er personen of groeperingen waren, die tegen 
SARAPIL of diens afdelingsbestuur waren, dan zou dit wel blijken. 

SARAPIL vervolgde hierop met de bekendmaking van het door hem 
opgemaakte werkprogra.nJma, waarbij hij als voornaamste punten 
noemde : le. meer aandacht voor de moeilijkheden van de "warga
negara"; 2e. meer toewijding voor de sport en 3e. er zorg voor te 
dragen dat de contributie regelmatig binnenkwam. 

Vervolgens deelde SARAPIL mede dat te 's Gravenhage was opge
richt de "Balai Pertemuan" (soort clubhuis) onder een aanbevelings. 
comité van verschillende hooggeplaatste personen w.o. de Indone
sische Hoge Commissaris - de burgemeester van Den Haag en prof. 
Scher.merhorn. Spreker meende dat toch ook zeker Amsterdam met zijn 
groot aantal Aziatische studenten recht had op e~ dergelijke 
"Balai Pertemuan". 

De vergadering was het hiermede volkomen eens. 
SARAPIL zeide dat de moeilijkheid lag in de financiering. De af

deling Amsterdam moest immers alle gelden - contributies en dona
ties - afstaan aan het hoofdbestuur. SARAPIL maakte daarom ook be
zwaar tegen de statuten -zie dezz. schrijven No. 2931-s-'50 van 
1-5-1952- die betreffende de financi!n zeer onvolledig waren. 

Ook hiermede was de vergadering het volkomen eens en werd met al
gemene st~en besloten om het hoofdbestuur te verzoeken de be
schikking over de contributie-gelden etc. aan de afdelingen zelf 
over te laten en zeker geen aanspraak te maken op eventuele dona
ties voor een .Amsterdamse "Balai Pertemuann. 

Tot voorzitter van een commissie voor de oprichtinS van deze 
"Balai Pertemuan" werd door de vergadering aangewezen de bij U be
kende Frans, Pintor, Mangapoel, fANGGABEAN (Djakartat.5-3-l927)._ 

Het was de eerdergenoemde MOES~1, aî~een nog raa~caler voor 
stel deed nl. om niets aan het hoofdoestuur te vragen maar eenvo•
dig alle gelden onder eigen beheer te houden, temeer waar de sta-
tuten hierover geen concret~ richtlijnen hadden gegeven. 
De v rgadering ging met dit voorstel niet accoord. 
De b eenkomst eindi e te 22.30 uur. nde. V. 3. 
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ACD/IIfo !J 

Van een betrouwbare medewerker werd het volgende vernomen. 

Het afdelingsbestuur van de P.P.I. ~ersatuan Peladja.r Indonesia") 

te Amsterdam ziet er als volgt uit: 

J(~ I Voorzitter: D.M. SARAPIL, wonende: Waalstraat 34-.!!, te Amsterdam. 

(J, ; , "'/.. 1 Vice voorzitter: W. LALISANG, wonende Frans van Mieriaatraat 67 hs te 

I I Amsterdam• 0 ;...... ! 
~'r J. f Penningmeesteresset Mej. L. PANGGABEAN. 

[

. Y., f Lida TAN HWAT KIE, wonende ze(lstraat 12-I te Amsterdam• -'}JIJ lfY()Jl--
1 

" •t 1 " Fr. BARKMEYER. e,_ ' 

ti x I .. : T .A. :roEAD. 

KB, 5 Juni 1952 

VRIJ VOOR ACTIE' 



No. 2352 - A - '52. Ot i~ 29 Mei 

0Aderwerp : "PERSATUAN PEL~ INDONESIAt' 
(P.P. I. ) . (} 

j36'f1~ V e r t r o u w 

Medegedeeld wordt, dat het a,tdeli:agsbestuur .Amsterdam Valt de 
olial'lgs opgerichte Imdo.lllesische stuae11.teR. vere:aigi:~.g :, "Persatua• 

• Peladjar .I•doJLesia" -zie ook dezz. schrijvelt No. 2352- 52 Vai 
12-5-1952 - als volgt is same:agesteld : ~ 13J!J··t! 

raeses : David, MaJLeida, .,J..ARAPIL (E:a.ema.wi, l8-l0-192b,bekeltd) 
p-actis: Wi•fried lJ.LISANG (Ba•da Neira., 10-5-1928, beke•d) 

seP~· '-..-"lii-.-û.aestrix :mej. Lamture, Eleo•ore, PANGGABEAN ( TaltdjoJtg Kara.lllg, 
~~~ . 20-9-1928, beke:ad) ~ 

sessor~ TAN Hwat Kie, (Modjokerto, 24-1-1927, bekeitd} 
~·. ~ssor: Fra».cois, Johlt, CorJtelis, B.ARKMJl,YER ( Batavia, 2-3-

'?l;\ · . 1928, beke:ad) 
il · ssessor: Te•koe Achmad FOEAD (Perbaoe•gaa, 23-5-1921, beke•d) • 

. t,c~~ De aa:1.dacht wordt hierbij gevestigd op : 
le. de figuur va• SARAPIL, waarvoor o.m. verweze• wordt :aaar het 

vermelde i:m. de laatste aliiea va:a. het dezz. schrijve• No. 
3367-K- '50 Vall. 28 Mei 1952 ell. , 

2e. TAN Hwat Kie, waarvoor v~::weze• wordt Iaa~ het vennel de o:ader
1 sub 2 vaa het dezz. schrl.JVelt No. 3367-I- 50 va• 2-5-1952. 1 

,. /3o."oy:!l- · 
Opmerkelijk bij de same:astelli:m.g va:m. dit afdeli•gsbestuur is -

behalve dat twee lede :a { SARAPIL e:a. TAN Hwat Kie) u} tgesproke:a 
commu•istisch georiêi:ateerd zij:a - de vertege:awoordJ.giig--va• de 
z.g. -"mi.lllderhede:a", i.c. Fra:as BARKMEYER voor de I:ado-Europese 
groep - TAN Hwat Kie voor de I•do-Chi•ese groep ei LALISANG voor 
het volk Va.lll de Zuid Molukke:a. 

l. Het hoofdbestmr va• de P.P. I. is gevestigd te Delft, adres 
''Fabritiusstraat 19. Eillde. 

'.:/ . 

v. 3. / / 

-:30 ME' ms2. 

ACD/!~0/0). I 
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VERBINDING 6. 

No. 258/1952. 
DIENSTGEHEIM. ___________ ...,..... 

f/,p_'{J á~~ 
/. /t/. / / /# , -\4 MEt 1952· 

1952. 

OP KAÄRfÎ 
ACOj4C.. 
0Aî:.l: I , 

P.jd P·~~:,{!fÀ~ 
~J .,~ .../~&.#i. - ~~ ........ --r ~ 

Verbinding 6 heeft de eer U het volgende te berichten; 

Op Vrijdag, 9 Mei 1952,te 20.00 aur werd in de zaal van Hote 
~"Wilhelmina,aan de Nieuwe Plantage te Delft een besloten 

~ ~ filmvoorstelling gehoaden voor leden,aangeslo:en bij de In

·;v~ {/ donesische Studentenverenigingen(Qhl:,n ~z:t:Ye~ 
I ~~\~ Bij deze gelegenheid zoa worden vertoond de Russische film 

f:: (V/ "De Bevrijding van China". 
V""oo;. àeiflfff~~o'~";;~'tell'i~g welke aanvankelijk was bedoeld 

als een besloten voorstelling,waren ook enige andere staden 

ten aitgenodigd en wel: 
J;h~n van CALKER,geboren te Zwolle,l2 November 1929,studen1 

wonende Voorstraat 27 te Delft en: 
Johan HARTOG,geboren te Amsterdam,20 Maart 1932,student, 
eveneens wonende op dat· zelfde adres. 

Te omstreeks 20.25 aur,werd de bijèeri.koinst geopend door: 
.........,__.~po )(t KWA,King San,geboren te ~.~alang,l6 October 1927,student,wo--

( 
( 

nende Kon.Emmalaan 147 te Delft .. 
Hij las zijn openingsrêde'·in ,.de Indone sic he t?ál··voor van 

een blad papier,zodat?hiervan geen verslag kan worden gege
ven~Dit duarde on~er 6 ~inuten,waarna een aanvang werd 

gemaakt met de vertoning van de aangekondigde film. 
Te omstreeks 22.10 aar was de fil~vertoning ten einde. 

Ongeveer 85 Indonesische studenten woonden de voorstelling 

bij. 
Behalve bovengenoemde KWA,behoorden ook de volgende studen

~xt.en tot de organisatoren van de bij eenkor.J.st ~ . 
c:t..-..,4·. • t.t.. . LIE, Thiam Ho·k, geboren te Padang, 27 Maart 1930, wonende St alp, 

van de Wieleweg ~0 te Delft, en: 

tl---~-,-..-1 l' fl... . )(' QUE,Adolf Adriaan, geboren te Ambcina, 22 October 1923, vvone~de 
Vermeerstraat 25 te Delft, 

Opgemerkt zij,dat de hier vertoonde film "De Bevrijding 
van China" ,ook gedra~üd zal worden in een besloten bijeen-

(

komst van de Nieuwe Nederlandse Film Liga, op Vvoensdae;, 14 

f Mei 195~,in de ·z~al van Van Mullemaan de Rotterdamseweg te 
Delft. Organisatoren van deze avond ~ijn de bovengenoemde1 

stadenten Calker 



( 

( 
( 

-2-

Aan de uitgang van de zaal werd een collecte gehouden, 
ter bestrijding van de onkosten. 

De film werd door KWA aangekondigd als te zijn een Azi
atische documentaire film. 

De film werd gebracht en gehaald met een D.K.W.auto, 
voorzien van letter en nummer GX-26115,welk letter en 

nummer blijkens het register is afgegeven aan de Commu-

nistische Partij Nederland~Roemer Visscherstraat 4 te 
, Amsterdam. 

Verbinding 6. 

• 
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No. 2352 -'52. / l N {y-.-, - e .'h.·r ~!:_~ 

~--...... ~-nderwerp : PERSA~b i'UDJA D<?NESIA - 1~\!_M!f 1952"- Yill'v's.:l-l....-1. 
t-:A~CD~/Jt"!"!i.~-1 (P .P .i-J) Lede gaderJ.ng. . .. / ~ .. 

- . ~~ROUWELI JK. (; · {;,i___. 
0ATJ7t9.~ ~~~ M_ /7J!16; X jV'7-/.<'.Z.---~ 
?AR: Door de afdeling .Amsterdam van de onlafi"gs ~ ~ift"á:ats van 

<ie geliquideerde "Rllkun Peladjar Indonesia" - opgerichte Indone- . 
( _ 1 • 1 sisohe studenten-organisatie : "PERSA'IU.AN PELADJAR INDONESIA" I 

ih !I~ (P.P.!.), zie :Pet dezz. sohrijvén No. 3367-J'- 50 van 8-5-1952, 
" . /pagina 3, en het d ezz. ::sohri jv en N <?. 29~1-S-' 50 van 1-5-19 52. V.

J v .. ~~, .~At"Werd een gestencild, in de IndonesJ.sch~ taal gesteld convocaat 
""" 'r• M-· over de post aan de leden toegezonden; waarvan een vertaling 

rp,.~ hier volgt : I 
"PERSA'lUAN PELADJAR JNDONESIA" 13;/s-O .Amsterdam, 29 April 1952 
"Geachte broeders, , 
"Teneinde de organisatie van de P.P.!. zo snel mogelijk op gang I 
"te brengen en over het (bestuurs)vaouum dat thans in de afdelin
"gen heerst, heen te komen, nodigt het demisionairs af'delingsbe- i 
"stuur van de IDPI te .Amsterdam U uit aanwezig te willen zijn op 
"de algemene ledenvergadering, welke op instructie van het hoof'd
"bestuur van de P.P.!. van 23 X&akX April•l952 No. 1/S/52, moet 
"worden gehouden. 
"De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld : 
" 1. Opening 
" 2. Aan de vergadering zal gelegenheid worden gegeven om eendi

daten te stellen voor "formateur" van het afdelingsbestuur 
Amsterdam van de P.P.I. 

" 3. Stemming hierover. 
" 4. Overdracht van de leiding van de vergadering aan de nieuwe 

"formateur". 
" 5. Rondvraag. 
" 6. Sluiting. 
"Bedoelde vergadering zal plaats vinden op Vrijdag 2 .iY1ei a.s. in 
''Hotel-café-restaurant "Het Gouden Hoof'd", Rembrandtsplein te .Am-
"sterdam. Aanvang 8 uur nm. Met groeten 

Uit naam van de P.P.!. 
Het oud-EUPI bestuur, afdeling A' dam. i 

Naar uit dit convocaat blijken kan, werd deze ledenvergadering 
uitsluitend bijeengeroepen voor de aanstelling van een "forma
teur" voor het samenstellen van een afdelingsbestuur Amsterdam 
van de P .P • I • 
~it betrouwbare bron werd vernomen, dat ca. 40 personen - Indo

nesiä~s - op deze vergadering aanwezig waren, w.o. het "communis
tische oppositie-bloc" onder leiding van de bij U bekende Slamat 
SUKOTJO (Djokjakarta, 14-?-192?) en Chairun ÇAROPEBOKA (Mengga
la;,· ·"30-3-1924) • Door dit "Opposi tie-bloon werd- ·als candidaat ; 
voor "formateur" gesteld de bij U bekende David, Manenda, 3XD: 

(.j:)X 1 SARAPIL ( Enamawi, 18-10-1920) - zie voor een uitvoerige ui teen-
.--·· zetting hierover punt 4. en 5. van het dezz. schrijven No. 2931-

R-'50 van 1?-4-1952, alsook het vermelde in de laa-tste alinea 
van pagina 4 van het dezz. schrijven No. 2931-J-'50 van 6-12-1951 

Daar er geen andere oandidaten werden gesteld, werd BARAPIL 
met algemene stemmen gekozen tot "f'o:bmateur" van het nieuwe afde
lingsbestuur Amsterdam van de P.P.!. en werd de leiding van de 
vergadering aan hem overgedragen. 

SARAPIL deelde mede vooralsnog geen werkprogramma te kunnen 
overleggen, daar hij in deze eerst het werkprogramma van het 
hoofdbestuur van de P.P.I. moest raadplegen. 

T.a.v. het door hem 
-2-
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No. 2352 - '52 
Van 12 Mei 1952. 
VERTROUWELIJK. 

T.a.v. het door ham samen te stellen afdelingsbestuur Amster
dam, deelde SARAPIL mede, dat o.m. door hem zullen worden aange-

1)(.. zocht om hierin zitting te nemen : . 1 

f TAN Rwat Kie, geboren Modjokerto, 24-1-192?, bekandJ eerderge
noemd-in punt 2 van het dezz. schrijven No. 336?-I- 50 van 2-5-

)Z t 1952 en Mej. Lamture, EJ.eonore, PANGGAB.EAN (Tandjong Karang, 20-
9-1928, bekend). • 

Zodra SARAPIL geslaagd zou zijn in de samenstelling van een 
afdelings-bestuur, zou hiervan aan de leden van de afdeling Am
sterdam kannis worden gegeven. 

De resterende agenda-punten van deze vergadering bra oh ten geen 1 

bijzonderheden. Einde. 

v. 3. 



Uit ~:X: .. J+-3 OD 1857 

Voor 0:0 373 

Ag. nr: 1 38541 

UITTREKSEL 
P/!Ili'l'ER;. PEIJ.',DJ!iR :JJUT PI>~l'-.rtr.J"~ IlT.DO.i:TZSIA PPPI 

Naam: RY1t1fMx.R~~'tl.t.x:tKK~1T 

Afz. :ID .Am~terd.~~<lll Datum: 8-5-52 

Aard van het stuk: Rap;ort betreffende e.le;. ledenverr:>'. PPPI op Ll"-5-S2 te Den H·,;:;..-7 
Ten~lotte nesprak mep. de. li3_lJ,J.de..:Cie ~nn~ de RlJKUN PELAD.tlÁR - -o 
IN!.J~·t·~" ;=5IA"'~t!n de ll1 de p.LfffiuS hJ.e!"'an opgerJ.Chl#e- ffPF.~'l'UAN PELA-
l)J'fl.H nrut..·ILBL'1" ( zie hs~ dezz. sehrijven No. 2931-s- 50 van 1-5-
1952. In dit schrijven werd geNeld, dat de (voorlopige) naam van 

,.._,.) de niemve organisatie, welke· de HUPI zou vervl"ngen, ,;ou zijn : 
T_---," "'Perse!'ikatan :reladjer Indonesia". ~ze naam is dus nu gewijzigd 

- en definitief vastgesteld op nPERSATUAN p;-sLADJ'AR INDONFSIA"• V.) 
r,() ever de rusis-plannen van de "Peraatuan Paladjar Il1d<m.es1a" 

{ r· .J • I.) ze iele spreker dat de Indo-Chinese vereniging "c::RQHG BAN 
~:~, I-ttT:.P' geweigerd had hieraan !16de te werken in verband met het "na-
(. I tionaliteit~-probl~·Hsm« en dat de tlGJUJNGffivA flUitT had geweieerd, 
'-.../ daar deze ver~mieine niet V.t\n plan was om. een gedeelte van haar 

welvoorziene l~as door een fusie te verliezen (zie hiervoor ook 
parins !" vr:n h~t cle ~7·. sehri jven no. 2931-N- "50 va.n 10-3-1952. V.) 

Jf~~~~/ ~ ~~-. 

Uitgetr. door: J. v.D. Op aanwijzing van : C :i'H 

Datum: C-7-52 
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Onderwerp : "RUKUN PELADJAR INDONESIA" 
L . . (liquidatie). l t .u 

; l { t. < . , , i'h .~ ; , ...;.V~e_.;;:.r7t-tr=-t'4.~q.-;.:_.;:~::.....:::4-:!:. 
!!t · f:/;.4 I.J"'·"'-""j ;:. 

tf i!l c-?. I. "". . . &I_ r/1/ t..~ ... ~ • 
. · t'" C·· ·~I ,r;~ "l. ·' -- 1.~11' 

-lv / Bijgaand wordt een foto.:.copie toeg ~den ~~n~ het nummer 
': ',- van de "WARrA KITA" van April 1952, het gestencilde - in de Indo

nesische taal gestelde - orgaan van de RUKTIN PELADJAR INDONESIA 
(RUPI). 
~In een open brief aan de leden, maakt de leiding van de RUPI 
haar voornemen bekend om op het op 19 April 1952 in het "Minerva 
Paviljoen" te Amsterdam inmiddels gehouden congres, de RUPI te 
liquideren en daarvoor in de plaats te stellen een nieuwe organi
satie, waarbij alle in Nederland studerende Indonesiërs zich kun
nen aansluiten. 

Dit besluit wordt dan gemotiveerd met de opvatting van de huidi
ge RITPI-leiding, nl. dat de RITPI als vereniging de (interne) 
kracht mist am voor de Indonesische studenten in Nederland zoda
nige voorwaarden en regelingen te scheppen, welke noodzakelijk 
zijn voor een gedegen studie. 

Of zoals de leiding van de RUPI dit in haar open brief zegt : 
' 1Broeders, hoe vaak horen wij niet en wordt ons gezegd dat voor 
"het herstel en de wederopbouw van ons vaderland een grote kracht
"inspanning nodig is. Ons enige antwoord hierop moet zijn : laat 
"ons onze studie binnen de kortst mogelijke tijd beëindigen, op
"dat zoveel mogelijk krachten beschikbaar komen, maar ••••••• 
"Broeders voor welk doel vechten wij eigenlijk ? Wij willen het 
npeil en het gehalte van de studenten zo hoog mogelijk opvoeren 
"en voor dit doel stellen wij de volgende vooiWaarden : 
"le. Een ordelijke studie. 
"2e. Inlopen van eventuele achterstand in de studie. 
n3e. Regeling van de delegaties en de ondersteuning van leerlingen 
"4e. Rechtvaardigheid in de uitvoering van bedoelde regeling. 
"5e. Een maximale studie-termijn. 
"6e. Een nieuw orgaan in de betekenis van een nieuwe organisatie, 

vmlke krachtig genoeg zal zijn om de eenheid onder ons en 
voor ons te bevorderen. 

Na het vorenstaande nog uitvoerig toegelicht te hebben, ver
volgt de "open brief" dan : 
"Broeders op dit ogenblik moeten wij bekennen, dat er onder ons 
"nog seen enkele duidelijke eenheid bestaat. Ons huis is in 
"tweeên verdeeld. Een ongezonde en ons van elkaar verwijderende 
"geest heerst onder ons. Welke weg zullen ·wij nu bewandelen en 
"welke houding moeten wij nu aannemen ? 
"Broeders dit zijn de problemen waar wij gezamenlijk voo:dstaan en 
"waar de leiding van de RUPI dus ook voo:dstaat. Reeds herhaalde
"lijk en geruime tijd geleden heeft deRÓPI de noodzakelij~heid 
"aangetoond van_ éé;; organisa~iEt. Wêl~~-wegeYx --·daa!'15i5 ool§, werden 
11 tlétx1~1'1t!éid tin we!Iëe mwenua~- ook werden toegepast' tQ!;*~~~Ï' ()_!_jia
"nisatie zi n wi_ n() niet ekomen en zijn er nog ver vana • 

a unnen W~J nu nog ~n ~ opz~o t 1:oen "";1 •-·--9
'!\1 '··-'' 

"Broeders de leiding van de RUPI heeft nu vol vertrouwen het 
11 aangedurfd een methode te gebruiken welke nog niet eerder is 
"toegepast en die genoemd mag worden een radicale methode. 
"De leiding van de RUPI heeft besloten op het a.s. congres aan de 
"leden het plan voor te leggen voor de oprichting van een geheel 

jnnieuwe organisatie, waarbij alle Indonesische studenten in heel 
,...... ~'fNederland zich kunnen aansluiten". 

De open brief eindigt met een dringend beroep op aller medewer
king. 

Op pagina 3 -2-
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Op pagina 3 van de "Warta Kitan volgen dan de statuten voor de 
nieuwe organisatie, opgesteld door de RUPI-leiding, welke statu
ten op meerbedoeld congres - na de liquidatie van de RUPI - ter 
goedkeuring aan de aanwezigen zullen worden voorgelegd. over de 
naam, welke de nieuwe organisatie zal dragen, zal eveneens op 
dit congres worden beslist. . 

Onder artikel III : DOEL EN STREVEN, zeggen deze statuten : 
"De organisatie zal streven naar een grotere welvaart en een be
"tere - gezondere -.Indonesische maatschappij in de wereld-gemeen· 
"schap. 
~tne organisatie zal streven naar het tot bloei brengen en onder
"houden van de verbroedering tussen de Indonesische studenten 
"en de studenten over de gehele wereld. 
nfië organisatie zal bevorderen, dat de-leden binnen de kortst mo
"gelijke tijd hun studie zullen voltooien. 

Artikel IV : TAAK, zegt : 
"De organisatie stelt zich tot taak : 
"la. Het opwekken en vergroten van de lust en de wil van alle le

den om met hun arbeid en gedachten bij te dragen tot de ver
wezenlijking van een gezonde en welvarende maatschappij. 

g2e. Onder de aandacht van alle leden te brengen : 
a. zich te bezinnen t.o.v. de gestadige vooruitgang van de 

algemene (wereld) gemeenschap. 
b. de grootst mogelijke vruchten te plukken van hun studie 

alsmede van de ervaring opgedaan gedurende de tijd in 
het buitenland doorgebracht. 

"3e. Het daarstellen en bevorderen van de samenvoeging van orga
nisaties met hetzelfde doel en streven in Indonesië en in 
het buitenland in het algemeen. 

"4e. Andere zaken te bevorderen, welke nuttig -noodzakelijk- zijn. 

A-rtikel V geeft de interne structuur van de organisatie, waar
bij het allerhoogste lichaam gevormd wordt door het "CONGREsn. 

Onder het "congres n staat het "controlerend (vertegenwoordi
gend) lichaam", waaronder weer llet hoofdbestuur en de dagelijkse 
besturen staan. 
le. Het "congres" wordt gevormd door een vergadering van alle le

den, welke vergadering eerst stemrecht heeft bij aanwezigheid 
van 2/3 van hetvitotaal aantal leden. 

2e. Het "controlerend lichaam" zal bestaan uit : de voorzitter 
van het hoofdbestuur en de voorzitters van de afdelings-be
sturen, alsmede een aantal door het "congres" aan te wijzen 
leden welk aantal met twee het totaal van de voorzitter 
hoofdbestuur plus voorzitters afdelings-besturen, zal moeten 
overtreffen. 

3e. Het hoofdbestuur zal bestaan uit een voorzitter - een secre
taris - een penningmeester en twee leden. 

4e. Het hoofdbestuur zal in haar taak worden bijgestaan door : 
een afdeling algemene zaken; een afdeling voorlichting; een 
afdeling ontspanning alsmede een afdeling opvoeding en onder-· 
wijs. 
De voorzitters van deze afdelingen worden aangewezen door het 
hoofdbestuur. 

5e. De afdelings-besturen zullen bestaan uit een voorzitter - een 
secretaris & een penningmeester en twee leden. 

Op pagina 5 volgt het Huishoudelijk Reglement van de nieuw op 
te richten organisatie. Onder de -3-

j 
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Onder de titel : "Suara ditengah Hutan" (het best te vertalen 
met "Stem eens roependen in de woestijn". V.} is op de laatste pa
gina een artikel opgenomen, waarin op humoristische wijze de tij
dens het week-end van de RUPI te Woudschoten gehouden toespraken 
en redevoeringen, onder de loupe worden genomen. (zie hiervoor 
ook het dezz. schrijven No. 2931-N-'50 van 10-3-1952. V.) 

Naar aanleiding van het hiervoren bekend gemaakte plan van de 
leiding van de RUPI om tot liquidatie over te gaan, volgt hier een 
kort verslag van meerbedoeld con ras dat op 19 April 1952 in het 
"Minerva Pavil · oenn: e wer e • 

anwez1g waren ca. ~ 200 
aantal - w bi ook de e aties waren 
In b~siehe.cadet en en 

De afdQling Delft kw.am.,. in~e gehuurde autobussen met een 
~ totaal van ca. :i:xlt g,o leden onder leiding van een zekere ~NfTRI. 

'voorts was op het congres aanwezig het z.g. (cammunistisc e 
"oppositie-bloc" onder leiding van de bij U bekende Slamat SUKOTJO 

~
(Djokjakarta, 14-7-1927) en Chairun CAROPEBOKA (Menggala, 30-3-
1924), de leiders van de te Amsterdam gevestigde communistische 1 

Indonesische studenten-kern : "Panitera Peladjar dan Pemuda Indo- , 
nesian. 

Van belangstelling van de zijde van.het Indonesische Hoge Commis~ 
sariaat is op dit congres niet gebleken. 

Het congres werd geleid door de voorzitter van het hoofdbestuur 
van de RUPI, de bij U bekende SURJADI (Modjodadi Djombang, 2-10-
1920), terwijl- zoals reeds hiervóren omschreven- het doel van 
de vergadering was de liquidatie van de RUPI en de oprichting van 
een nieuwe organisatie. 

Met dit doel ging het congres - na ampele besprekingen - over 
i~ het algemeen accoord. 
~ Als naam voor de nieuwe organisatie werd (voor1§äif) ~ekozen : 

"PERSERIKAT PELA JA NE A" (PPI) - '":BonCi v-- uu flê§!§öllS 

de PPI, kwam communistische oppositie-groep vanzelfsprekend in 
actie met een eigen candidaat", nl. de bij U bekende David, Ma-

. /, lnenda, SARAPIL Enemawi, 18-10-1920) , 
/ '1 ;(zie voor SARAP oo~ de' dezz. brieven No. 2931-J- '50 van 6-12-

/ c~h'P 1951 en No. 293 -R- 50 van 17-4-1952. V.) 
· De andere candi aten voor n:rormateur" waren eerdergenoemde 

I SUR.J ADI en SUMANT / L , Daar ach r e o positie-groep numeriek ver in de minderheid was 
'§/'" / - ca. 20 personen - op het totaal aantal aanwezigen, werd door 

' Slamat SUKOTJO besl en om de candidaatstelling van SARAPIL te la-' 
ten vervallen en de temmen van de oppositie-groep uit te brengen · 
op SUMANTRI, die volg ns de aanwezige communisten de felle natio
nalisten vertegenwoor gde en een volstrekte "politiek bebas" 
(vrije -onafhankelijke politiek) voorstond, in tegenstelling tot 
SUR.JADI, die ook ge~n " inderheden" wil erkennen en uitgekreten 
wordt voor "federalJ.st". 

Bij de hierop gehouden stemming werden slechts 112 stemmen uit
gebracht; de overigen st den blanco. 

Met 59 tegen 53 stemmen werd SUMANTRI gekozen tot "formateur" 
van het hoofdbestuur van PPI. Hiermede komt de zetel van het 
Jfofdb~stuur - en het zwaa tepunt van de PPî - dus in Delft ~ 

~ETRI aanvaardde de be eming en zou nog nader de "leden van 
zijn kabinet" bekend maken. 
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Door het congres werden voorts aan wezen om als leden zitting 
te nemen in het "controlerend lich ", o.m. de eerdergenoemde 
Chairun CAROPEBOKA en de bij U be ende : 

KIJohn Benjamin WANEY (Menado, 13- -1926) 
v.IMohammad CHUDORI ( Indramajoe, -12-1926} en eerdergenoemde 

1'- RJADI. (zie overigens voor e samenstelling van dit "controle
~end lichaam" artikel V van e Statuten. V.) 

' 

T.a.v. het vermelde on r punt 5 van het dezz. schrijven No. 
2931-R-'50 yan l?-4-li52, waarbij de linkse oppositie het afde
·r~ngsbestuur Amsterdam van de RUPI ten val bracht en door eerder
genoemde SARAPIL een nieuw afdelingsbestuur op het congres zou 
worden voorgesteld, kan worden medegedeeld, dat door de oprich
ting van de PPI, deze agitatie van de communisten achter de feiten 
aankwam en het afdelingsbestuur van de PPI te Amsterdam gevonnd 
zal worden op een nader te houden algemene ledenvergadering van 
de afdeling Amsterdam. 

- Een overwinning boekten de communisten met de verkiezing van 
hairun CAROPEBOKA in het "controlerend lichaam". 

j> In een gesprek hierover zou CAROPEBOKA uitgelaten hebben dat 
~ e communisten met zijn verkiezing in een voordelige positie ge-

~·~vomen waren, daar hij er niet aan twijfelde met de bodige voor

·c \ 

~l 
V 

ichtigheid het "controlerend lichaam'1 in de gewenste -communis
ische- richting te stuwen. 

Tenslotte zij opgemerkt, dat - naar het dezz. wil voorkomen -

lde opzet voor de liquidatie van de RUPI en de oprichting van de 
PPI, uitgegaan is van het Indonesische Hoge Commissariaat in Ne
derland. 

Naar bekend verondersteld mag worden is SURJ"ADI eE:ll , werktuig 
n dit Hoge Commissariaat (zie het dezz. senriJven No. 964-'51 

van 13-3-1951. V.) 
Het is dan ook met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 

dat SURJADI - die onder de Indonesische studenten te Amsterdam 
bekend staat als beslist anti-communist - voor de infor.matie van 
het Indonesische Hoge Commissariaat lid is van de Azië-werkgroep 
van de n.s.o. "Pericles" en veelal aanwezig is op de bijeenkomsten' 
van de communistische "Panitera Peladjar dan Pemuda Indonesia". 
(zie de- dezz. brieven No. 23?-D- '51 van 12-2-'tt'H1951 en No. 
336?-C-'50 van 21-6-1951. v.) 

Ook de verkiezing van SURJADI,tot voor§itter van de RUPI - zie 
het dezz. schrijven No. 2931-J- 50 van 6-12-1951 - en de belang
stelling welke daarbij werd getoond van de zijde van het Indone
sische Hoge Commissariaat, versterken de hiergestelde mening • 

.ë;inde. 

v. 3. 
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--~"~·;, ·.,.'_ •• · .. ~,t-~ ~ · ••••••••• berc.Zt:'os'::::u-1 ;:csiS'!:_·.':m 2c,n ..,- ·ci~'2-SJ 8.J'a'.:aüm. 
~:~::::ft:.··-'' -~ '' ', . 
;~:;~~l.!'~.al :III Ha1.tsud· dan -~udjuo.:-1. 

·.~~·~il~-.--,~~~-- ~>·.--~ • ~ • •- •••• br;:rtu c1j ";1 B~rl ~:c s ei:~_) :JI~ ll8 .. L~.~-.. cl E~.:l ~~c :~) !J J. j 2..11 teL., a~1~l ·:~l(- 1 .·: j é:.rc·_., .. ~ ~ I:~: · 
-~~~~:ifl. serta m2,sje.ra~cc:ct ë!.müg • 

. .::.' .. ~• . . ~ ;· ber~l'Yr,'C'>l·t "'8'''8'1b·, .. ,1('1ra·- Û0 "'l1 l"'e•·~ll''1":.I'o"J r:~s,.-, .,,.,-.-r>r>J•~C)'>C'•r,• i·.'-.·~'1-:.:?t~;•:.f•>~:ce;·'•.•·•,.• o:~••• wcl.,v'l<': hl lt~~--" GJ.• G·~ "' cc. ".:1\c;.~- c ~ "". '-· <-".. .·~.l-c:>c.,,__c,.L,.c .• l 

- ·.;.:· :~~:t~a.-peladJar2 1:-:.dol!CSl::. dan 1Fc:lndJar2 dlselul'Ltl1 uur.L8. 
·~:~ -: .. -~r_·e"'··· -. ' . ";ït=l .. }''oron('f' ....... , ..... rïl"~·-... ,--,·1-'-n'-1 u' ,--1 "l'' '",.-;-, ê~r·l· ,-- ... ( .... - ,...,l• r -,-, . 
.l!.·· ..... -~ ... _,.:;;t::2.(1!f-.~.t;~lr'!' •. ,.· •••• ··-·· •• H ........ ~ u - ,j' u..L_;ct...1 v .. l~.~ .. Jo..L LoL C...--~1.-C....l..l v..,ra_'l.. ud o:}l,._.->o.) I~:_; ... (, u~·;:.. i·_.\..\'\) 
{t.' .•. : <,,·'.k:;,.' J··:·.,. .. - . , ... ,.~;; . ,-.,: • --. :1 • • 

:1Jf:i·~;.~1.lJ-a:men;:, elosal.~;:e~l _Jelaq al~c.nnJ c~. 
~ c. • ' r-. ' - .. 

. -

al.IV.Usaha. 

~,~rc-~~~t···~.:·~-~;}''"'·" •• ~···~· ~· •. ~ • beru~~'la: , , , . _ . . 
'·.'···f.··:.:'-·c!'~. ·· Mp .. ..,),·b·an-_.l,.., ·l-'\r...,,~ <=l·er-.c:::~ '"18'. 1 )'112·,---!=1-l }"a"'r"J. Cl.'"" 1-r.r-,aun'' ''"' 7'~ "''1. · all·'·o u,--,-,,1, ~~~~-'-:1-.::._,:~,J.-~ oi;JyUl ..._:,.1.:\.-"'.\1"\.CW,:.~ o vc ... lt .1.1~1 l. .. v ".t;;.W. .1 .:> c..-..0 cw..:.. L~vü~ ~.1. _r:(A...J.. a. cw. .....:>.) Lc-..... J..l. ·J ..A ... 

,,_.,,,"r:;.~bZ..lil:;kàb -~ci.'laga d8.U.:_)Ul1 pi\iran GUl18. fi1CW_udj udkan li18.S j !?.Tcc'~o:i:; j an[S Se!·,~ 
Z'! ·~r . ~~z .. n se!lj $l1'G2Ta. 
_.".~:~' . ':~çr,àkl:ári };laJ.'a 8l1g:;au l;a :.;:eprtda usaba: 

'>,;l 
4 

, .' tl~Si4',pkaü èliri untulc Jeusas r~1embangun ;·.1asj aru~a-i,; se\.HUUllmj a. 
·;-~i~ manfaa:c. scbcso.:..~---':Jeso.rnja dari peladjaran sm:--ta pen_:;alar;c<::.n sr; 
•"",,1•,• "• 0 

•" w- ,.: .. 

: ..•. ) . :U~ ~U6ó8l"l. 

',<"~<,'i,;~:~ .... , .. :~t~ll darl; :f1l~melii1Ul'8. ht.:oungan denr;an. OJ.:.janisasi janL, St•,M•_'c:·rc~ cL[•/( 

· ··~~Gti\fj~·,'d:L lndones'j;a ci?Jl diluar negcri ~ada umumnja. 
··~,:Jf~fih~~ lainnju jang sjah. 

· .• ":!-·;. 

.: ~ ~- .-.. ~ ·: 

seba,se.i beri~,;:ut; 

b Dc\·JDJ.1 Pimpinan c. Pen~urus Pusat dsn ba.::;ü:w.Y?. c1. ' .; 

flo,.:ei .ra:;?e.t sclüruh anK:; au tE clan oa:;.~u s j 8.:'.1, bi1C' 
qjunllnh rul:.:,c_,c~u-(;a • 

. i;ri a:~8,S: :~etua Pusat, l:etua2 Tjaban:; drn c•Jt2 ... _. 
~:;:·es, sel~ta bcrdjumlah 2 orang lcbih dccii ~ · c_,c, 

· ~ua2 _'r.fj.aba1.1g. Sedru1t; lcctua Dewan Pir:1pitlL! .:J' L: _ 

· s Pl;l..~~~J dan a·tau IC~tua ~rjaban[;. 
·'<~e.it).Jtt penu1.is, bendahcri dwl. 2 ore.;.-1~ )C.l· 
. ·- . ~- .,;~.:;·."-~~ -: . . ., ' 

:c:g~e~~f.!Q,JS.art ·P~nJUX't,lEl Plisat dib31r:;u o 1 
• .:0~1: 

· ·. eits. BaG1-un Pen6.iG.ï~.;:&n C:cj-:: ?o. 
· .. l?:~guru~, Pu sa~G. 

· ~ah~.r:i. G. a.n 2 o r e.ng 



.. 4 ·-

a""a )ada Kon~;gres. 
cc..ris2- besar rentjana l)eker::-~·jaan. 

!G$flggres •. wnc.tap~~an ?embcrd;u~c Pen.;u:i.·us Pus~1t 1 dan menetapka.."l M-0C;<:·.utc2 
. Pim:pinan jan::., bu~:2.n :;:e·ctla l'usç:>.t dan 1 ~ctua ~.rjaoanc;. 

:Peva..11 Piru.:inan be:l".G8.ll~;sung djmw.b :ce)ada IConggJ.'cs. b. Dcwan Piï:l,_Ji-
~"~P'~~, .. P'"'i :Pcn:.;urus Eecrian (Pen~;u:cus Pysa·~. dan Penc;u:::us '.tj abang2) de.--

"''~1!!1:••1 ....... ,-:.r:. jaan h~..!'is.n, 3LE'C,~G ;:1c:1j u:.:s.t dan }_)Ciil~:..u:man. c. De~1an Pimpinc::.n 
JUe!\1f'.l1,;gil Kon· __ ,~r0s bil<cc.LtG.im G.ie.n;;.:::;a}:J )orlu. 

""''""'" ..... -rus Pus at me:1j c;l~][l~_.j11'é. :c-.n :c·o1ü j <.>.112. )C1tei'ètj aan jan;_; tol ah di t·:.:·t2.p-
."_.,......,,...-eh Kon;:;;;res. t. Pe":~ 1~·us I:u0r·. ~ i1kn;j cle;n__,~;arf:'..l{an .:ccm:?,{;rcs tahunan 

)tJIJJI•ï penlilihan Pen ;m:·us Pus pc br-ü'U. . 
'\'lf'».f!'>; "'"'12 -~··1Cr.'lbl'l·'···L1 '1),~,,. ·r~·,c- '.t)uc·n·:: (i ·~··1 :<'.1 "l"'l<>1:-c:n-n"'k'"'1 ren-l•J' ~n.-" "JC1 '' 0 "'·• u~~J - J.:t Cu .. V ..__ ....... __..~ ........ ~.A,. .. ") Wu, v. ·-<.-....1... ., ..... Jj_ \$ c ..... L...o<~J.i- .... Ç\...1.. ., .._.. ~ ... : -'- ~..L 

~1(Jt!MI~- 'b. Dae;;ian2 iJe:;.:lsè: (i; ·:. ,. Ci. ::~~.::~_; clci.i:..: ètü1ilY~U J>1CïÜ:1e:ci nasehat :ce}a-
s ?tlsat dr:=:..lé .... l ~1~~}_ J t-~_·:_; ~_;-:::-l"=:-:~1: __ ; ~ 1.: !:2~1 ct __ ;:.:../;rJ1 b~j.s.r:11ja. 

Tj D .. baïi:; •. wnj . :1 ' ·· E• .. ·c :e.c. :d.:: ~: j :: .. ~·[:.:: p-:.. 'ccrè~j a;.,.n di ··.rj aban::;2. 
nna:occm::&u~c J? -...::"1··. ul~u :J · .. .'J: 1J; 1. · .i ·:.; ~ -:~ '-'"·./:: ··, ~:<J ,'_::! r·c:t~)2.t T j B.b8.11,;·. 

; .:: 1 ad i a:c di ? G·-
• V 

b lt ., 

' --·· .... L ê .. J: :}i ':J-~:~~c ~V • ::.. ·:c.r~.L ~i~:1L~0~1-~r-5i?. j ~1(· l;8lac1j ar C.i 
· .,_:~ .. ~~r~.- .J~-~- -~~r:l.~~Ll:!. ~·. A:lc;_;au·c~-.. lunl""' ji8 .. SC .. 

L1 [:·L: · .. /~- ,j _ _ ;___: -'<~• ~-~ ~,cl-i1j_l~~~Ul1r'-.J1 SE.-L.elal1 1!18!l(LC•~-~ 
., .• - ~- ·- L ~ 

_/). · -~._;:·~: JJU'\:,·:~ inc?~~1. C. .. Al1~;b~1u·L;a iJ8rlc1·~ ::_· .... 
i. 1 :·.(1 u_ .. - ~.L •• ~ :j :.~ ... ::~J.:-.~nié1l: . ~~::: . .;r-··.Cl~-~ _LJe::·}:iL1f·:J.na"1 r :e:iû· · 

<) 

;.':'.~.3C1.1 VII :=:.j a·c ~::t 0é.'~l .. U s j z_~-: ~3 c·J~elc~1. 1 

c~cx: . :E:i1C~8.~)at J?'--n::.,cs;:;l:an dari ,;?c,n~urus 

a. bc:c}lo"YCi atas ,1)or:t1i11"taan scn:diri 
·- u~L-- ··--. 

sc:r·ta ncnbulatkan basrat dan kemauen )a.ra an0 _auta :):i:>.:~= 
ncui.;un :tJi~dr2.:<1 ~une. met..rudjudk~.n masjru:·a~:at jan~; scj:.·

AIM~~era. 
ar1.:.:_sr~u-~a :cepada usaha: a, mcmperoiapl'~an d.iri lEl .;u;~ 

jarakat S.eutaumnja. b. mcnari1~ lilanfc.at scbcS('.:::· .. bu;~·x':~,, 
m1CÇti;lBDa,.vr · sél.ruJa dil u ar neg cri. 

~'IJl>~.~~.~.<;""*·'_~:<. l~_ubunGan <1~-:nca.n orcçanisasi j i:mg semaksud (,c;,2-, 

~;i~U'~:neg~r;i pada Ulilumnja. 

3 .• Pen--



~ -i' .. > :-.,_ •• ~; ., ·:,.· - "> 

~~ta;·1t*·•_ ·~~ m~~bU ~~~pwil>~f~~.··· •. · 
',i "· ·.. . 

- ' ·~ . . ... ·.. . .' 

·; - :~/-. _,_.~_;<t:l~::~-·~ -T ·:~' ~'y--~~:~:'~·:·-~: 

s•e;u.áiJf>Li;:;:"Jt~tif~~~~.,"'~ia~:a,d~~~~ \\M ... Iid akan ~,--·~: 
,_l-~~~li; ~ji~C:jllU, ~g~·-~ t~~ 

. ~i<<"<~'}' 

). :ial Iuran. 

I u r·an d.il1i ·t.;unc :--,en~.;ccu t t·áhun 
hu na~:.. 

· 4- .. Hal )\eun~e.utaM,_.. . . ~ . ; . _•. -;... . 

P~n;;esahan jant$ ;~~e~~t 
a11g, ;a\lta. Permint~ \fèrhiinJ:tjf·.nfa,.tl~·,a 
ng~_rus Pusat tr;el·~ai ~P.;V'rtts 
pàilam setjara te-tull.s :4'$iri . 
HetJ'b4;1~ diri .däl~ wsJrW:.sa 
ta diumurn:::an dclartt!madj~~ah 
r-1c.:;urus Pusat djike.:: · a •.. Q.P.s· .. ·, ~·.~ 
ca ~~al i dalara ba I; as wa~~:tu ti 
;jang baru. b. an.;·cauta sen[:, 
:r({Ul té·ta::g;~za r:Je~mrut penda}?ät 
c: Ja r,1eno üal ~:eh o .rrn11--tan :p~r:t.1UitpttnJI!Ul,t,·<; 
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;Jr~;~;"~ 1 : J_.e1a~:sana<'~''· r21YC;j~~':ó' y:;ker~~j2 • .:.m, an(:_~arat"1 beland.ja jarJ.G disusun Pe-· 
r,· L~ru;:; ::u.;;a~c ·..;ir:;r~~ ~;al::J.:: ~~a::.us ;,c~nda;Ja\: pen3,esahan Dewan Pü1rünan. 

en 'J:'us 

I 
lt ,: ' 

.1.--. ,~.,.,_...._ .;,.::.,.:.. 

.1.......-~-------· 

; ·:--~ ~ ~~~:.--~~-:-~~~~---~:~i7l 
__... L-~-/~---- ~· -~:~: . .:.i.___." 

-_·:~;~-~·~· ,l/ -:~--:Y ____ "_~-"_ll ..... --. ,-, 
. ;:..:,.._ -~ .-=.. ~- ~. 

I 
__ r 

• ' ... •'- r- ?') 
'_,(..i '-..{ ,:.; G. 

. ' ~v:;~;-~l.l;:~J.::.·~~~ ;::;e,·u::.. an.~~-.;.auta a"V7I L!~'1tu:r me:ni·· 
.,.. ··-~~·~ '- ....... c-.', l<:i An~ .. ~l 1--'·~e ···1u1,.".; ~~J·,.. .. ,; 

'-' _ _.,,<_ '--..; -· .(:.;_.,:· ..:_J\.Ao\..-~~·, ·~<..:-~JJ.., __ ;, _.'-.-·'-<- ,/ :r·-"'- 1~4, J~ _...c;:-L. ""' <,:ioW.<.-.1. 

• .::. ·-.:: 0 -:~. ~.:·.viljoc':;; di A;ns·corG.~.l.l. 

·" .•. : ··."·: _Y~-~G~~~~- I~:· -~ s:!1~\~:::'~2 un·~:.t:; :nF.lc~~. $~anc:;! Pa--
.1. :::.co c,e, .. ;.,c. ,t .·d q:_.,ü _;;Je.1. .:.bl)UlfiJ.!1. û~"U, CH:a~ 412.~ 

.. ·.:i.::: ue::'E>:~D~. ini Seuesar :.Î: 1 1- un·èu:C SCtU 0~' h&JXUS 
. .,. ~"' -î ' . ., ~ ... 

. ~: :::. ,:.. • l -"-·-....:.... ,j... ~ • ~. • 

1. J?ei,;û<J~:a:_n olah ~-~etua Pusat.,; " y,;~- . 
2. ~~e;"seü1_patar.L l.>i:tjara de.lar.t 1;>-ép~Çá.'ter·., \ 

- J t:. ' . . _',_.é~.--~~-.i:!!;:_~'"':·.: :~~:-_··i'._ . . 
J''• :.:.~bi'JY:.:.;utan suara ~Ant.Jîlr iJ~~-
.~. Je::ilih::::.l: pü!pinan ~apa:t '~~~]~o~ 

2,res )e;;fûont;u!.ca;;, per!cuüi)U.it~r~u~ 
; lt ?fli;1~; ~ ,;)2.l*'P.L-:. -~1·JPI. ~ ~~~-;~ 

""'.r.-.""";· 
l... • ' ~. 

• ". >, -- .. _ .... _, 

"---: .. ·: ~~i~- _:' > . 
:tJG:r~~.~a~ _. • . 

~L------------------------------------:-~l_<•_E_·:-~:_l_''t-:3a_t __ ~_·, __ r_--~--~_~.,_-._·~·_·_, ____ ___ 
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SUAl1A 

Akl{ h~ada d:i. teug ah_ hu'tan.- ~~ tan -v·· ···~~~ 
J al1g 1ruden~a.r 1>~!;an stiará. temb:ak.an sènapan '(l(J!Ofii';,f;'•';', 

napru1 repetir. J~:ng kud-e1~ar :~j:l.Una s~~~a.n....-.~;~_, 
suara matjan., 3adl).ah 1 ' bm1t~:ne; a · . ··.b-~ 
lc.n ·dikama.r mal.!(;m-~ su~.ra etijc~~à.n' .. · gat"&ü 
da gurau. Sua:t-~~ _$.~ttbttlca:n j e.ng tl~~_,"LLi-i.U!Int 
~:a.ï ûung Gani dàn ·Yamtn.: ·'Uuns ~~-w. ,'Çl·iL~~,1.)!'~~-' 
ltarai.1G umumnj s.,. beleid pereltonom-i~ · 
tiek dapat terit~un hebat. · :Uj ug_fl_, po 
!:as 'ka:d tangat\. Iiind.ia.-:Del~1da ··min 
luk2 lccl<mial !ttu:atan ini. iieil.:;h"_.._ ..... _ ·~ 
ro~.e, rapublik. Na.ina.nja ssdja1 -re~~ . 
n<~.tan dan !cem~uran raltjat, akan t-_-'"'"'""'"" 
~,:olonial, ~carens. ore..Tl.C2 kolónial :_ 
'.:olonial d;:1:ci j 21'13' :coloniul. Aki: 
·cc: tap uelomj_)On~. Dj ondji muluk2 · 
')"','o"' ,..., ·I• (:, r-•:- ~ ~r ''11 a' "''1 •:• ei~11 ala•Vl P,' rè ' - -.,..~..__ç" V'-~-· V Ç '-l.. C .o.J. V l. !...l4(J )..(,. 

cji l2.L:;-;. b~lLLït., dibajar~ djandj:t' 
SIJclah lapu~ç. Rakjat jan;; ])erdj 
0~rl<atol: }Cncie~;: dan l;:p_ki e.ja .. ül, 

di dal a:,, bumi. Deviezen habis pg~·""""!..._...~,l~:àè 
r~s. :Jeviezen :!.abis untuk rüen-~j'a\r~ ~~~t.2 
~·,_;:.."'i ~)(~1:.1~.1 c1ipcnt j aki. · 

Jun:::; Ys.min mencmbe~ 
nJiriD8.n 1.1:ol1asiswa keluor i1e;3'c 
luar ne.:;eri j ~n,:; ~::2tenjn. ~1unja 
1)oli ~iel: t.idak Llerc~~ka. · 

S elain dar i i tu su 
dt·ülsat, jaitu sewal.:·cu ·nunG .SO"'""'~ .... MOI; 

~uk nenj2,;irukan :'3elu:cuh war 
d.a dalarn satu il~o.te.n jang b-ert. 
:;ubl~k. Dla<ii satu- il::s:.tan j ane. 
aiswa il;m..t djün;;,, warga. riogàra 
;er~attran kalau ada gerom".:loln.n .w-~~l~El~tre.~·~:ta 
:~au i,lcrt1Gluk Gan r:,eDJelaG.j 2.ri kebu 

. Duncs As[;.ari mene~·flllb!tsit.,_~,l.>W"''""""" 
a.n jang satu G.an lwat ·dd·a~ da:Ja:t. 
waleupun sa:tu bul u, 1.c8.rcna ha ti j:ang t _ . . _ . 
Soe.l ha:\; i soaJ. 'iJer['t Bel;:cli. J'iulu;c ,peiJJ:ip-.perlip~~: .hati~ . 
Semua mulut L!aU bcrsatu, :c.:.:.lcu s.de, 10\wne;an .enak, ~àupoun hati 
tjok. · . . 

Dil.;:ru;ia.r -~i dur 2da seorang ~u':1asiswa hukum, jàus St.? l ,-..Ju ;_,enF'~r-:.~. · 
SU ara., se l::llu ;,1 e ::.1_. em bur2 . ce_j" sk ;; 2,dj <:!., j 2:n.::; 1:1e-nu r·u·~ h:1::Cur,1:1 j r\_, 1 ::;~ i1 ,_ ~L"'.1:. .;~ ~-.. 
·~c:-t.S segala Lak j::m._, luGr 0ü,s:."., misc.J.njc:~ ;!e,~c dipieljet c'~:1 :~l<:'', ,.,.~:.,i-( .. · _J 

;1<0..-blu~~ le:~1 ?~'-' ei ar i .sel:..l:."U~1 pc..<,j o ~~ \'~1_; 1ü fl. Ad. a cl.j u ca. ss.--cu JK · :_1;_; _;_. ·.:. _ _j ,_,-. s .: . 
l~ï.lu bers a~1:r~-- s c:,n ~! \:;:;.n de:cî._,an JCi;:;~ 1 ::c.si SV' a h:.1 ~:uw ··c.ers 8 but, en·[·<: .. ) .. ~--.;:·i :~; ,t 

ia, apa ;,tal1e.sis\·r:::, criminolo,ie <.,_LJi)_ :c;exo.eolo;_:;ie, ~ca:rem"- bi ·:::.,.;J :c·L~,-~l 
berpu tar .. :J~ ~x:-·. cl i te .1,:_;221 c'u:. {=:r~"f ~ ~-- ,, f\11 ~ :.: .c"~e out._ , ., 

0elr:..ln cs.rl se: ,2l2 S~1r?-_l,ci..·-- .. ~.:~"r~·- l~~J. te_:!_·~ ~~11_;·:~,_;~ ___ c_ ·-'~--~r:, ; ::...-~c>--

1 . b- ~-.· ... ;::.1--, .1-,,'-,-,.-,ll''···C-'r··'~o·,·,-, ·)'>1·•~r .,,· 1 c· .·1 ·:ewu al l;\:::rü. uuun_J O.~lJl!J1t:_,éU.l 11~-~. u(~~u. ,_~._)~_-'--~.:.:· ... _1 '".....,11. ·-- ~~-!- .... • :~:_~,1---=· J ... 

drunkan ;:ita pulzmt; :Ce In(on(::Siü. IllC~CH!C~~j: caj;· ~·--~Cc~[,;~; , __ ; __ , r,:;_, ~· -~·.cl' 

l-::a·ta Bunr( GG.ni. In(~onUÜL G.'--:-:.:_;u1 ~;unl!Y\" lei .. ~J:..lL;1jc~, .cc:J.·;, '' :3:·,,~:-.; 
dE:n~·an h~tan belu:~arnja. 

)2. _ ...... 

;_..{.~ ' ; J ' 
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...... ....a;.....~~· : R'tJKUN PELADJ" .AR INDO NES IA · 1 • o r.7;) • 

(Orgaan~: "WARTA KITA") . ( ) 4(~/u/ ~w:Le--1 een • · 1 · k· 
V e r • 

- t/....L.. ~a--' ~~-"a: 
\ ~ ... _.\.'-- Bijgaand wordt u toegezonden het eerste nummer van de "WARTL 
'· · ~KI.TA" ("Onze Heric.hten") van Februari 1952, No. 1, het nieuwe or

I gaan van de te Amsterdam gevestigde vereniging van Indonesische 
studenten de "RUKUN PELADJAR INDONESIA" (RUPI) • 

De hierbedoelde uitgave is gestencild en gesteld in de Indone
sische taal en kan beschouwd worden als een voortzetting van de 
"TUN.AS", welk laa.tstgenoemde blad in 1951 slechts twee maal is 
verschenen en een uitga:v-e was van het vorige - thans ai'getreden -

, ., (?hoofdbestuur van de RUPI. (zie hiervoor de dezz. brieven No. llOE 
6 ;__,o - '51 en 1108-A- '51, resp. van 27 Maart 1951 en 25 Juni 1951. V.) 

·· ·· ~ De "W.ARTA KITA" zal tien keer per jaar verschijnen en het abon-. '. L{ N 
'" .. _, , nement voor niet-leden van de RUPI bedra.agt f. 1, 50 per j a.ar. 

Aan dit eerste nummer van de "W.ARTA KITA" is een strookje ge
hecht met de mededeling, dat in verband met het komende "week
end" van de RUPI 'fe Woudschoten op 29-2-1952 e-n de daar aan verbor 
den kosten, betrokkenen hun delega.tie voor de komende maand ::Ua»:o 
(Maart) reeds op 28 Februari kunnen krijgen bij het Indonesische 
Hoge Comrniss ar iaat. · 

Na een artikel op de voorpagina van de hand van het hoofdbe
stuur vand e RUPI, waarin de twijfel wordt uitgesproken of de 
RUPI, gezien de apathische houding van de leden, zal blijven 
voortbestaan, volgt op pagina 2 een opgave van hoofd- en a~de
lings-besturen van de RUPI voor het ja.ar 1952. 

Voor wat betreft de personalia. van de hoofdbestuurs-leden, moge 
worden verwezen naa.r het vermelde op pagina 5 en ö van het dezz. 

") . , 
. i i! i,.., V! schr~jven No. 2931-J"- 50 van ö-12-1952. 

Jf-~"-j j : j, De eerst nu bekend ~worden personalia van de secretaris van 
· ~·het hoofdbestuur zijn ~.ASUKI GUNAWAN, geboren te Banjumas op 

\ 23-12-1929, studenv in de politiek-sociale wetenschappen ·aan -de "! \l. gemeente universiteit te .Amsterdam en wonende .Amste1ka.de 95 huis V· .Amsterdem. 

t Voor wat betreft het afdelings-bestuur ~sterdam, werden de + personalia van de voorzitter Raden Soerjono WIRJODIA'JMODJO reeds 
vermeld bij het dezz. schrijven No. 2931-L-'50 van 5-2-1952. 

De personalia van de overige afdelingsbestuurs-leden volgen 
hier : -

x·lle. secretaris Achmad, Rasjid, N.ASUTION, geboren 15-12-1928 

7 
~erdergenoemd in het dezz. schrijven· No. 293Ï-r-. . r 50 van lö-11-1951 ..... 

\\ ... 2e. secretaris Mej. Rahaju SUGARDO, geboren te Djakarta op 12-
V 12-1928, studente Ain.de politiek-sociale weten-

schappen aan de gemeente universiteit van Amste~ 

I . dam en wonende Prinsengracht 997 te Amsterd~. 
x P~nn~ngmeester : Naim BAHARUDDIN (Bindjei, 21-3-1924, bekend).~ 
KI L1d : Al~ DARSONO (MOSKOU, 5-11-192o, bekend).~ 

Opgemerkt wordt, dàt in het hoofdbestuur en het afdelings-be
stuur Amsterd~. geen person~n voorkomen uit de linkse oppositie
groep in de RUPI. (zie hie~o~ef de betreffende co~respondentie.v.) 

(. '-....~ ~ 

Op pa.gina 3 van 
ma van het nieuwe 

de "W~]TA" volgt dan het volledige program
hoof~~~, elk programma werd vastgesteid : 

"in het belang 
I -~ 
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No. 2931-0- '50 
Van 4 Maart 1952. 
VERTROUWELIJK. 
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"in het belang van de opbouw van het va.derland en in overeen
"stemming met de dreigende sociaal-economisch~ moeilijkheden ~- . 
"daar" • .Aldus het hoofdbestuur van de RUPI, dJ.e verder de menJ.ng '· 
is toegedaan, dat de leden. van de RUPI i~ Nederland ~eeds hebben 
mede te werken in het belang van IndonesJ.! en zich nJ.et op het 
standpunt moeten stellen, dat de dringende problemen van het va~ 
derland een zaak van latere zorg is. 

Op de twee la.a.tste pagina's volgt dan een in hmnoristische be
woordingen gesteld, niet onvermakelijk artikel, onder het op
schrift "RUANGAN HANT.AM KROMO" (het beste te vertalen met : "ru-

@briek van verweer". V.), geschreven onder de schuilnaam "Sontolo
jo" (sufferd - pechvogel). 

o.m. wordt hierin van leer getrokken tegen een artikel, het- . 
welk verschenen is in ·het Indonesische dagblad "Siasat" en in · 
welk artikel de RUPI genoemd wordt een vereniging waarin men al-
leen maar danst en plezier maakt. 

Sprekende over de "studie-reis" welke in 1952 op het programma. 
van de RUPI staat, zegt "Sontolojo" dan : 
"Er zijn leden, die voorgesteld hebben een studiereis te maken 
"naar Finland ter bestudering van de Olympiade; er zijn er die 
"naar Spanje willen om kennis te maken met de Spaanse dansen; 
"weer anderen stellen voor naar .Amerika te g_aan om een betere 
"kennis te krijgen van "Gods own Country". "Sontolojo" adviseert 
"persoonlijk een studiereis naar Moskou om de snor van kemaraad 
"Stal in te bestuderen, vermits wij natuurlijk zeker kunnen zijn 
"Tan de ineenstorting van het Amerikaans imperialisme en de sa
"tellieten daarvan. WIE GAAT ER MEE ??? 

'@ Tenslotie wordt medegedeeld, dat de voorgestelde "tour" naar 
"''V-. Engeland za.l plaats vinden in de maand Juli of Augustus 1952. 
~ . Het adres voor inschrijvingen en inlichtingen is : P. MARPAOENG 

Keizersgracht 650 Amsterd~. 

Voor zover nodig wordt hierbij nog de aandacht ~vestigd op het 
feit, ~at il_l de hierbedoelde "WARTA KITA" ~ tee~ankele bijdrage 
of artJ.kel J.S opgenomen van de links geori n ee e leden van de 
RuPI, evarunin als van de {communist is cha) varanigingen :PERHIMPU
NAN INDONESIA en de PANITERA PELADJ AR dan PEMUDA INDONESIA dit 
in tegenstalling mat de inhoud van het eerste nummer van d~ "TU
NAS" (zie vorena.angahaalda correspondentie. v.). Einde. 

v. 3. 
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Diterbitkan o1eh RUPI 
Ke1uar 10 kali satu tahun 
Harga lanc;ganan; f 1, :JO 2atu tahun 

(Untuk a;1ggatrta RUPI 
gratis.) 

No. 1 
Februari 1952. .. 
Almüat ·Redalcsi Admirtistrasi: 
Koningi:opew~g 42 1 

' ' ' 'A' daiiL 
(__::;;:;;., 

\ 
-----~-----~-__::.;--:;;..,·~ ·: 'H 

z~~ 
~;_ ~8: _t __ 9: _ J?. _ e _ _n __ g_ ·-3: -~ _t __ El: _: . >'·· 

Saudara2, 
Perasaan -cJe:las memenuhi hati ki ta, bila lei ta memi~drl{an 

nasib perkum:pulan ld ta., Te1ah 1aE1a lei ta pik.irkan, a1)al{ah sebabnja 
hasil j an::s kurang Elei.lU 2,s~can'· c1ari 'perln.mpulan ki ta. Bil a diac~akan 
rap at, dj arans jan[; dntan(S. Iuran sul;: ar uasuknj a. Konggres hanj a 
dihasiiri oleh se elikit oranj -sadj a •. Pun hasi1 peladj aran dari ang
gauia2 perkuwpulan 1-;:itat dj a;:~.h kurang Eler.maskéin. Nai11a perkurn:J?tÜ8Xl 
ki ta tic1cJ: :::,c.:e:::·bc_1 ~ baunj g è::i tan~ air.· ApaJc:ah sebabnja .frir~ se
mua? A;,?a1:ah sebs.br1j a o1el1 ~~arena ~ü ta ticlal(: mempunj a:i masaa1ah 
saua ·sel:ali :' hin:;:;a l:ite, saDa selcali bersikap apathis tcrháclal) 
per~:umpu1an? Apalcah ,c:obc:~on~!a oleh karena :Jerlcumpu1an ·ki ta ini, ti-
dal<:: i!Ienenuhi suatu l:e·û·.rcullan? Ataukah raemang lei ta tidal: butuh a
danj a suatu perkumpulan? Ada pad a pimpinànkah let al{ lcesalahan? 
Bil a hasil peladj aran ~wrang Elemuaskan, apal:ah sebabnj a oleh ka
rena l;:i ta bo.r:~oh, atau~(:all oleh karena ki ta malas beladj ar, ataukah 
kesalalwn dapat l~i ta leï.lpark::;.n kepada l~eadaan at au l;:edj adian j ang 
kurang me rij enanc;:;:an? :Jiia nmaa J..lerlcumpula1'1 ~;:i ta ti dal{ ser.1erbak ba-
unj a, :3iapaJial1. j a:n_::; salah? Da~.atlcal1 ki ta berkata, bal1v1a ldta ini 
memberi gru;1baran jan::; represen,tatief dari ral{j at Indones ia? Perta
njaan2 ini uerübil:in tjeno.s ~1atL Ta mudall l\:ita mentjari djavmban 
l(:epada pertanj aan2 te:.~sBbut. eliatas •. Sebaiknj alah J().j a1;~aban2 terha-
dap pe::çtanjaan2 tcrsebtr~ c1ia·~as lei ta serabkan ~-:epada anggauta RU 
PI rc:asin::;2, 

Penc;urus2 R_;JPI j anc; baru mer,1punj ai tugas j ang tidalc ri
ngan. Ilenc;an c;eubira daJ)at ::lL:ata:an disini bal1wa pensurus RUPI 

', telah nendapat so~:ongan j Eü1G nj ata dar:(.. uadj allah BGELANGGAIJG -
HERDEKN1 

,_ j ans telall ;wnj eral1~can seniua uang lcasnj a, hingga ter-
bi tnj a ~~'.JAfi.TA KITA 11 ini terdj ruün untuk satu tahun terbit 10 lcali. 
Hal ini sedil.:it' :.rer:i.nc;an:~an tugc:..s lJengurus RUPL_ Saj ang balma rin-· 
tangan lebih banj a;: cljLE:.lahnj a dari pada solconga::1. 

Telall 2 bulan lar;,anj a penc;urus RUPI mengadakan penj elidi·
lcan berapa ~ce~:uatan RuJ?I, Belurn dapat dilcatalcan c~isini, ataul:::ah 
ki ta dc;ngan l:.el::uata~1. itJl)I sel::are.ng ini a:!.can dapat mewudjudkan hasil 
jan$ nj at a. Jdjia;1 pert2.n2. clari h:ekuatan ini, lci'ta · adal;:an, d-engan 
mengacl2J::an pert(~muan ~Jorsa:.lclo.raan d.i lloudschoten. Akan 1u1usl;:ah RU
PI dalx .. ucl.jiaL iel.': Atau;~c:U:l usal1a ini al,can merupakan suatu debalce1 
keuangan Sei_)er·ci iJcr1;_c:r~i2n H0PI ke Peeris dan kongc;res sel~ta ;·llalaE~ 
geLïbira RUPI (j_ Al~rccrc~2wl pac1a tanggal 2 Descinber 1951? Dj mraban 
beluD dalJat l:j_ta :Je·ri.:w1, ·cctgpi r.1arilall ki ta saksikan, dan mari
lah lei ta ü:uti r'e::cètj oJ o.nar;. RUJ?I ciengan sa].-::sama. 

JLCAII jJJA'J.'jE A.rAJ =~~HJJIB.ILAB P~";;l1l]Jl'1PULAH IGïA ?'? 

Pengurus J?usat RUPI, 



, r 

,, KLN1.PAH JJAlU WAR'rA ..§PP~KAN 11SI.ASAT 11 (6 ·Djanuari 1952) 

••• ~-· .•. Bac;simana mise~nja penda:pat pembatja tentêllg per~jn. 
taan derma lte:9ada maskapai2 Belalilda oleh sebuah organisasi peladjar 
ki ta j ang. hendak meraj akán tancc;"al 17 .Agustus? Dol eh saj a peririgat-· 
1~an 1 ba.l'lwa.· hal ini tiClalt · terdj a.lli pad a peraj aan Hari Proklaraasi ta~ 
hun2 j ;J. •. tapi rup~j a dq.lam ta.hun_,!J..951 organisasi peladj ar i t·.~ su~
dah miski•n demikian, · sehingga hanja talm meminta · sokong~ Belanda 
•••••• bukan tuituk meraj akan Hari Praklarnasi i tu . setj ara sederh811a, 

·tapi untuk berdarisa dan be_rgirang,..;.gemi)ira! Hemang perhimpurian pela-
dj ar ini (RUP! namanja) üiengenal berkurnpul a tau meraj alcan peristiwa 
nasièmal hanj a disertai dengEm puntj.akkenikmat'annj a: . dans a! Pad a 
saat saja menulis karan[;an ini, organisasi 'tersebut mengadalran kon
Gres untuk memilih Penc,-urus Pusat jang baru, tapi ·puntjak-kemeria:... 
han djûc;a disini adalah: bBl, dansar ••••••• •. ' · 

. 
SUSDEAlT PB:i.'JGURUS BARU RUKUN PELADJ AR I.l\TDOI::.GSIA. 

p_enc;u r_U..§__ P_u sa t 
Ketua: Soerj adi , .. 

. Pe:r:tulis :· B-ÇL~uki Gur1:awa:n 
Bendahara:, P~Marpaóent{2 
Penbantu: T .ti. A. tiochtàr 

:>, 
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- Ketua: R.Soerjono~ 
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Penulisi: A.R.Hasution 
Penulisii: Ral1~ju quc;ardo 
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Pembantu: Alam Darsono 

Tjabang Utrecht 
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Bendahari: N. Suminarsari 
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Paèl.a säat ini·· Indonesia $edane:; raenGhadapi perdjoancçan pem-
bangunen janc c"'tahsjat, \lalaulJÛ:rl. p~rt\jo9.nGan ket.aerdek.aan belum _se-· 
les ai 100%, b-e:,.:;hubung suasana lç$n.r;;n..;cte~,.:aan belum ineliputi seluruh 
I.ndOlies-ia, naiuun pel·C::,jormc;an ting-::cat }.;:é d.ua, ialah perd·joairg.an · 

· \pet1bangunan ta1. daj_Jat ditangguhl;:l;u1. DisarapinG menei·usl::al'l.. pel .. cljoa .. 
_ ngan kernerdekaan j an:é:; baru selesai bil a Sang Herah Putih b-erldba:c· 

dise'luruh lndoli.esia 9 • m~;:a ti tik !Je-rat. diletakkan l'mla padà. l,)emba~
ncunan, j ang ti dal;: lain dan · tic'lak bulcan be;L"'ar~Gi memperb-e'SSJ.r proL 
dul\:si ·denc:;an· selma,.t tenaga dan metlbaci kekajáan j a.nc; üiperoleh de~ 
ngan tjara se2.dil-aciilnja dan serata-ratanj'a •. Inilah inti dari ma-· 
sa ke:..ualcr,mran se~taranc;. ·' 

Keaë!.aai1 njatá tielale lilenjokonc; lceinc;i-nM kemaltmuran ini. 
Banjal:~ alat-alat produ:;:si j e.ng hantjur. Tenaga. pengemudi alat-ala·c 
produlcsiJ?un san.sat :::urarp; sedan.:.;k_~ moreel ralcjat Indonesia, jans 
b~1~u nenc;;alar;ü p~n~,ut'lukan Dj e._.panc; .}an sua~ana per~ng serta ~epolu
Sl men(Shaüa::_n kr1s1s. Susunan la:plsan:....laplsan ,masJaralcat seu.an(!; 
bergon:lïj ang _dan keacl.aa:n- diselü tar Indones ia dan diseluruh dunia 
Iilengc;anc;c;u lJula 1::ein[;inan -~~e-raalaauran ini. lT eg ara~ negara. pemimpin
peru.iillpin üunia mentioüa clari lual~ dan dari dalBf.n memtrik Irtdone
sia lcepihalcn-ja, sehin:.;G"a kodercle~-.:aan poli tilc ·dan ekonomi Indone-
s ia te:cantj am. · Inil2..h clalàrü beiJerapa kaliDat '· c:;amba:ï.~an j a1::.tg ki ta 
l1adapi bersanïa. SebE'.c;ai ·putél~a---putê?a I1:i:doláes-ia, . ::::ita tîdà:::;: dapat 
dan tidalr rüunc;ldn melepas:!.:an di:c"i dari ·ruasaalah._,.r,lasaalah tersebut 
diatas. Pe1~tanj.2-an datan::; pada .ki ta, apa1cah 1dta hendak ikut ber·-· 
ichtiar ~ulai s:eka:ranc, dj uc;a ülemetjah:can $Oal-soa],. tersebut diatas 
ataukah lä ta li1enc;arabil silcap masa bodoh. · 

' . · :Berhubung de:t\:;an penc;antar ~cata ini, diadj-Ukqtn kepada se
1
- , 

c;enap an::Sc;auta HûPI clalam t;aris oesar pokO.:..:--po~cok rentjana seba-. 
c;ai iJeriku t: -

l. Sec;~üa ::rec;iatan HUPI supaj a dj_dasarJcan .at as P221~-j ::'S~, ~ 

])as ar RUPI..tîclal;: b·ertentangan, bab.lcan .sesuai denc;an Pant'j asila. 
2. At as cla$ar ini, maka ti tilc- berat dari ke[!;iatan dileta.;.c

kan kepada penjelesaia).1 pelacljaran dal_arn tempo janc · sesingkat~ -
singlcatnja., · Sebai~;:nj8~8ll l.;>ila diadakai1. lmmpulan2 menurut tjarak 
peladjaran u1asincs~Elasing. Kumpulan2 ini meïüpunjai maJ.csud menjiap-. 
kan diri untuk sU:átu tentaiüen a tau examen. Semangat bèladj ar á.'án . 
menjelesailran pelac:;.jara:n: dal811 tempo jang sesin,,.);:at-sin.::;·.~atnja. ~.!J-
paja mendjadi te~cac~ ·RUPI. 

JA" Kesedaran L1er..1banc;un supaj a di timbuLcan atgu. diperbesar. 
Tia:P~tiap. anc;c;8,uta RUPI supaja mempunjai peTIGel~:tian terhadap sjB:· 
rat-sjB.l~at dan G8~~is-e:;B.l~is beSCJI d·ari r;lasaala}). pembangunan .• Pé
n.::,ertÏ:àn ini harus diberil~an dalam tj erarnah-tj eran1ah j al1G diada~ 
lcan di Amstel~dam~ Leiden, Delft clan Utrecht. · 

B. Selain tjeramah-tjeraiilah ini 1 madjallah adalah_alat 
j 2-ng sebai!:;:--baiknja, j anc;; da.i.::lat dipakai. Tiap-tiap madj àllah j ang 
dapat di_palrai untu~;: keperluan ini supaja diperc;unalcan •. 

. .C .. , I!i.sa.Ll~ns i tu supa~a ;~a)fan,;~,~~:ri~i.SB~.ta lcè tempa.t
ter~lpat atau perusal1aan2 9 di terilpat dan perusahaan mana,. dapat dipela· 
dj ari or.:;aniL-s as i 1:operasi ataupun alat'2 teknili, j anc; moderen. Baik
lah diadal-::an 6.an1.awisata, misalnja ke Denrnark dan S\'ledia atau Inc
sris. Sebelûr:l be::ctu:.:cmsj a, iilaka perlu diac~&Üc.an persial)an beru~a: I 

·a) tjerauah atau l{aranc;_an disuatu illadjallélh teritanc; garis · 
besarnja teori· koperasL 

b) dar:..::-,avrisata lee perusahaan2 ko:9erasi. di negeri Beland a • 
. c) Elenabunc; lilulai se1 ~8.l~ane§ djuga untul: menutup ongl:os per

dj.alanan ke Den!:..l8~~:;: dan Swedia atau Inc;;:;ris. 
d) pe::catur2.11 istü1ewa tentang darmawisata ini. 



. ir-, J..lisc .... Ll.i(in::; ~e:_;;iatan -Gers~but'~~çiiat.as, ld ta ,sekarang. djt;gà dapat 
w.enJokonc pei.liJancunan, dengan tJara mengumpulkan oulcu2 penge-cahuan, 
j ang dapat dikiriralcan };:e se~~o.lah-sêf!:olah tinggi di Indonesia, \va.lau-
pun mungldn sel~ali peüle'i~intal:r atau badan2 lain sudah dan seClang ·I!le

nc;erdj akan hal ini. Dalrun soal ini supaj a diadalcan belcerdj a -bersarna 
denc;an badan2 jan.::; be~cerdj a ç1ilayangan ini, hingga tena[;a baG.an2 iri.i · 
dapat diara.hl~an lee-djurusan pembancnnan. j ang efficient. 

5·. Denc;an badan dan perkumpulan lain-lainnja, sebaiknjalah oila 
. diada2:an be:c·erdj a bersa1,ia, apa-la[:;i j ang mengenai pokok2 rentj·ana pe

ke.rdj aan inL Dalruil bekerdj a bersama ini j ang dipentinglran bukan_ or
ganisasi, atau tj ara bekerdj a be:c~saiaa, alran tetapi isi dari bekerdj a 
bersana tadi. · · · 

6, .. Alcan tetap::i. untulc dapat be:cerdj a bersa111a~sama sebaik:"'baiknja 
RUPI Llerübutuhkah keadaan j ang kok oh didalamnj a. Untuk ini _perlulah 
diada1can tinda~can2 dan peraturan2 j ang mungkin kurang menj enangkan. 
Hisalnja antara lain supa:ja diadal~an peraturan2 seperti tersebut di-
bawal1: • 

· 7 A. Iuran l1arus è.ibaj ar sèkali gus untu~ satu tahun ke1;Ïadá ben-· 
dabara pusat. Dalan1 rapat penr:;urus pusat dàn tjabang ditentukan. pem
bac;ian.uang iuran jang masuk,· äntara pusa._t dan tjaban{)'2. Uang ·iuran 
su:;_Jaj a~ di~tetap~:an se_ppluh rupial1 satu tahun: Hanj a mereka j ang sudah 
membaj ar ual1G iuran untu~' tahun j ang akan datang dian&;gap sebagai 
an;;c;auta jan0 S:jah~ 1ren...tu sadja dalar.1 ha,l ipi. _qapat· diadal<:.art- lreke~~ 
tjualian untult mere~ca, JanL; · inGin mendj ac1i ·anggauta RUPI, akan te
tapi berhubuns denGsn keadaan keuan:;ami.j a ta 1 dapat rnembaj ar iuran · 
seJ.:ali· c;us, atau sama se:cali tidal:: da:pat ri1embajar iuran. 

· _ B. Oleh karena iuran HUl'I adalalf.berat, maka perlulal1 diadakan 
tindakan2 1 j ane:;; u.lelllbe-ri perasaru1 ·kepada anggauta RUPI, bahwa uang iu
ran tadi ti dal{ s.ia-sia terbuanr;, malal12 memberi :::-euntungru1 j anc; ber-
manfaat kepada mereka j ang .mendj adi anggauta l1UPI. . · . · " · 

C., Perlu sekali diada.J::an pertanc;t;;ungan dj,awab c1imuli:a urnurn (um
pailanj a disuatu mac1j allah), tentang sec; al a ~teuanc;ru1 RUPI. Dalara soal 
keuanc;an ini su:paj a :c~ent·j ana belandj a tidalc melebihi uang j ang masuk. 
Dalrun membikin angsaran belandj'a, .supaj a didjadikan pedon1an, .. bahwa · 
tialJ'2 uan:; j a110 ~cel~,:~ ar harus 'cli tudjukan untuk pembangunan Inclonesia

1 
derr.:;an lan:ssunz atau den&;rul tidalclangsunc:;. 

· G. Djuc;a lJeraj aan 17 Agustus supaj a Cj.iraj akan dengan meletaldran 
ti tik berat peraj aan, keJ?ad.a perclj oanGrui pemba:ngunan. Baiklah -bil a 
mun;?;lcin po.cla 17 Ae:;ustus dilceluar:ran maélj all ah 17 .Agustus, _dengan ka
ransan2 dan gaubar2 j anc; mengenai masaalah pembai1gunan, dan dipertun..,. 
djulckan [;aabar hidup perabanc;unan d± · Indonesia. 

9. Oleh kat~ena te:L~tjapai tidaknja rentj ana pekerdj aan ini ter
c;antunc-; kepaéla lcegiatan ancc:;auta2 :B:UPI, male a tiap2 initiatief dàri 
suatu -~j abanc at au anc;c;auta2 Hi:JPI, su:paj a diterima denc;ç:m tru1gan ter·
buka oleh penc;urus, as al saclj a ini :l;iatief tadi ti dak terlalu banj al;: 
menjimpanl{ dari garis2 b(3sar rentjana pelrerdjaan inL 

10. Tentu sadja diluar rentjana pelcerdjaan ini masih b2.njak m8:~ 
saalal1 jans làn~sunc @ensenai nasib dan penghidupan anggauta2 RUPI. 
Hal ini supaj a menÇlp,pq.t. perhatian sepenuhnj a dari pen.:;urus, denga.n 
tj atatan, baJ:n..ra perhatian ini llanj a ake..n l"t1emba'v-7a maniaat, bil a diso-
lr:on,::; sepenuhnja. èLjuc;a oleh anc;gauta2 jang berlcepentingàn. 

Amsterdfuu 2 DesembeT 1~51. 

Der:1i~r:ianlal1 · ren-~j ana pel;:erdj aan RUPI untuk tahun 1952 r j ang di
se·~udjulli oleh kong:;res RUPI di Amsterdam pada tanggal 2 Desemoer 1 51. 

0 -~-~--
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Telah dua tahun aku meninggalkan ·-tianah air 
:tneninggalkan kali Mus i, . 

gunung Dempo, 
danau Ranau 

.tempat kelahiranku; 
meninggalkap. kali ;Tji:tiwung 

gunung Papàndaj an 
telaga Bodas 
lçali Tjode 

J kali ·:Berav.tás 
tempat a1m beladj ar; 

meninggalkan pulau Bali 
pulau suarga 

tempat alcu berpakansi 
melipur l'ara; 

·nua tahun telah lampau 1 mendjadi'sediaral1: 

/ \ 

aku berdiaitL -di Amsterdam cl 
alm 'berada di E:ropah 

· -di tenge:lr2 ·:përà:dàb-a.d barät , 
' aku oeladj ar~ 'alni pesiar

Kl,.llihat,sU:ngai Amstel, Rijn dan vla?]_" 
negara Bèl.anda 

i negara, B'elgia 
;g~gara KoJonial, ! 

.Kulihat ;s~ngai Elbè, k<;>ta Hamburg · 
_ ri"egara :Dj erra~ · · 

l=lentjur terpetJah · dua 
Kul~hat. pulau jutland, 

- :S.~1at Skageralc · 
• nègàr? hener11arken · 

nega;ra Zwede'n- . 
negara ke·adilan .. social 

Kulihàt sungi:ü Se_ine ~ ~ungai Rhonr;. 
· KotaParis 

·Negarà Peräntjis , . 
tetnpàt kelah{ran repolusi ahti f.eod~ 

Kulihat ·bukit-lembah, gun~ng 
nec;ara Z~witserlànd-
negarà c'lalam negara 

Ap-a'. j ang kul:i:hat, jang kudefi'gar 
. - oang kurasa 

se:talu terdengar 
sela]_ u ·terbaj ang · 

S aj.üp 2 s ait1p-a:i:· 
Semar2 terang 

Suara Ibu :Pertiwi membuai..::"buai. 
Tangan Ibu J?ertî~i rnela,r,:ibai..,..lamba.i 

·· Dengan r·aLîbut terurai 
kusu:t masai 

kepala bingung 
muka t j ekung 

badan kurus · 
kal{i hf!ngus 

. 
• 
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tlE1..1•1 r.J1e-J-~1::1.}-, ro.e.l'i.. :pul.ang . -· 
bavl~?- uinja2.:, bedale dan langir 

~a~ à ~i~~ table~ dan per"!)~- .:.: . 
agar -da1..-u dfmian raaltUt litjinl. · 

~ ~'ä~llil t>~èfiät1 . , '' j 
; ·kaki lcuat, 

}\lelihat negara- Indonesia: selama·G' ·sedj-ahtera 
· · diling:.cari sungai, gunung, .buki t-..le1nbah 

tanah subur, padi ~m.enghië~jau 
roesin berserak, industri bersenarak 

hasil banj al{, dagang ber.sórak 
ralcj at beraralc · 

I , 

Hari analtku, mari pulang. 
Ihu r1ienungçsu · kau datang~ · 

.· 

Arasterdamt musim dingin 1952 

U.A.ÁSMRI. 

-.~--..--0---·---,. 
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. . i 
Bebera:;a rainc;gu j~l. Sontolojo ba;'cja di HVoli:pkrantu, bahwa telah di-
adjukan kemuka pengad.-ilan seorçmg banGsa Indonesia j a11g termjat a te-
1ah rnefLlalSU j_)aSpOrl'lj a. r:etika CJ.i tanj a Olêh hà;if1 meng,apa ia.-mepalSU 
paspor Republik Indonesia ia bèrka:ta, balî.Ha itu ter1_-,alcsa dilalcuke .. n
nja untuk da12at perc;i ~';:e Nederland. Sebab, menurut li:è,tanja, hanja ka
urn e:::tremis (!) sadj a j anc d.iberi pasp'or untuk lceluar n~geri.- •...•••• 
Sontolojo rasa tak pe1~1u l;:omeritar pandjang lebar disini. Haklum sa
djalah, logilcanja inlajer. · 

---0----
Pembatja :dran.ja djue;a telah batja arti:!:el di Siasa-'~ tg~ 6-1-52 dima
na antara la~n ci.iguc;at perb,uata..11. 'suatu organisas~ :peladj ar di Neder
l_and jang telah begitu r.üs~d.n sampai f1linta2 uang lee mas!ca:.fmi2 Belan
da (!) untuk Deraj alcen hari ,prol~lB.I":'lasi. Djut;a ditulis bahwa perhirapu
nal). ini 11r,lengenal herl'::umpul ate .. u .r.1erajaJ:::an pêristiwa nasit:nal _h~ja 
disertai dcngan puntjal;: l;:enil:matsnnja: dansa! 11 Menurut· Sontolojo .dan-
si2 itu· ti dak ad a dj elelmj a apabil a dipakai untuk meramail';:an rnalam 
gembira~ Tapi So1ri;olojo densar .balUvÇl. Q.a.nsi :ini d,j1J;2;a dipa.kai untuk 
menarik ancgauta2 supajf:.!:: be-rap at~ sebaq l~ala~ ti dak diadaken. ange;au:.... 
ta2 tal: aau ds .. tru1t:;; •••••••••• \!ah., ltalau oegini hal d~snsi dart pensurus 
talc boleh diS-f'J.ahl'::an, tapi paduka2 Hona2 dru1 Tuan2 anggaüta sendiri 
jang telah begitu apathis sil;:apnja terhaclap USEÜla nereka send.iri. 
Rupa.nja Slavengeist belurn hilang sama; sekali clikàlangan .ki ta, cons
ciousness bahwa ldta ini orang aerdeka belum djuga mendj adi kel-,unj a
an l;:i ta sertcJ.iri rii.eskipun ki ta bertahun2 hidup sengsara dalam memper-, 
djoangkan ke!:lerdeka~n jarig djuga :telah meminta ·korban ber-puluh2 ribu . 
bangsa dèwèk. · Apa j Liist kareha sudah merdeka i tu, malca bol eh berbuat 
semau-r:~~nj a? Sontolo jo_ iseng2 batj a SUJ:;'at2, j ang d;L terima oleh per
himpunan ki ta diLiana ada satu surat dari suatu bank :Belanda bes ar di
imta Ams~erdam janc lJunjinja sebagai berikut: 

WelEdele Heer, _ 
Ne.ar aanleic~ing van Uw schrijven dd.. 17 dezer er+ het 

bezoelc ven enige Uver Heren, mede kennis genomen hebbende van het 
door U uitgegeven rJaanclblad ( j

1Tunas 11 ) ,moeten wij tot onze spijt be
richten dat wij geen aanl:eic1ing hebben kunnen -vinden Uwe vereniging 

._ me\ een financieele bijdrage te steunen" ._ . 
Q U 0 V A.~.I S ·R-U PI????!!! !!l 

-··0--
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'':liü SGl~a;:c.:nc ac,s.. ~Jene:,uTus baru j D.l11S' berumur ·beberap~ bula,::1, ·Kal au Son-
\tolojo batja ron·'"jana ::._;c':erc1jae .. nnj~:; m82::a tjita2 pengurus ini bukan 
main hebatnj;::L ~a~Ji hati~~ él.m~1 wo.$pà}3..Jllqhl_ Sontolojo sudnh biasa ..alarü 
rentjà.YJà ho1mt2 tnpi te·cap '-cinggaJ~~_Ç(:i..ato.s 1::er-~as sadJ a·, Hal::a a4alah 
kewad.jib<:::i.rl penc;u·r:t'?.s 1

.b8 .. l~\J Üll untük f.'ÎÈ:;rlbu:.ctikan? b'al·n-r.a mereka tak pan
dai b.itjal'a sadjc,., tayi qu:sa s:anc;gu:.:·r !:.elal{Sanal::e . .n a:pa j'ane; telah di-
re",l··-~ r1n<>'l-~-J-•' li A TT . . T 1~ rp 'Lf ï:~· 'T A i·~ •rï\ I l [ l l I .l..LIJc .... _o...-\..~ .. .J.6 __ ,.,...t'-1-J.\..u ~1. .J,... L--l'l J., ..L ·~~. 

~- ·---0~ • -

Berhubu-nc; dcn{;nn. studiereis jang "G1irentjan·cüc~ cleh RUPI-, So.ntolojo 
banj.al:: den,;ar uoul2 dari teman2 clan·üimin2,·Ada jang ingirt bikin stu
diereis kc :Flnlo.nc~.ia untülc ·bestuc1er:én Olympia&e·,. ada j ans ingin l;:e 
Sepanjol untu~ mempelac~jaTi tarian Sc)anjol 1 mcü·ahan ada janc:; ingin 
kG;' AmeJ.~ika l.mtu!;: ~,lCiirye:).c-,ci.j ai·::. 0 Go.ds own country". Son-Golo jo persoon
lijJ.ç usu:1., f10ar 1cl.·ca da)at 1-:wT<:>lJohltárr ir,lperial~s :Amerika dan l;:alci -'ca~ 
h{.Sm1nja~ su'pc..jo .. J{JPI f'Jomb~ls,t s-tuè,i.erk)is sadja ke H-oskou, untuk bestu·-
c1erE:n l;:müsnja kat.tEJ:f2c8.C~. s·celi lL' s I A' p A I K u 'E ???? 

--0--

PembaJ_J··~ t"'-nt11n J. ~'· -'-.-:~-,.·1 i---.,-"}1'!"' c"i I d s; ' · .,..1 "'· · s d · -'- · . l IJ c. G • -· 1, c;, i.J( . ..;..L ... ' r:lc' •'' C. ,l_ n Ql1Q >1-.a _aaa•ll1J: 8_;::,l !)8 ar arl" i.Jl-

tel2 ,l~adcn dnn RaDen LLs, ~cnt_u, _pcm'Q~J:;.j y.; sependB:_pat dengilll So.ntOlo jo 
buhvn". ad·al811 l)eTbé?J:laj o, d·jilca di tanah air lei ta ada infle,si ti tel2 se·
perti. :Dr. dan :Bebagaü1-j a,_:-- Iüelqnesi-a: lciiîi meng.alarlli inflasi derJikian • 
Bill;l.jak.- art--s2 jan§ mê.ri!ai::ai titel B1:'. 'i "pttdahál merelca tak berha..'k: méma
ka~l'l:-ja._. Sontc1_ojo · tahu pula ba.lnna. adEl: oran(S2 palcaiÎ titel1 propesor di--· 
muka h2 .. i1la!1jä, seda.ng:Jcell 1ier:1al~ai~n itu- tidak sah·. · · 
Aj_Jal~áh · sudGh tidak s8rx]a1 säatrtja 'sek;art:mg ba[-.;'i PE?mèrintah unttlk mem;.:. 
beraiitas )Ol'lj ald t ~in.i? 

S_elact:i: Sori-G..olojo c1jaJan2 di in:stitu~-t vool', ... de_-T;;.:'oJ~n di .ArastGrclarn, -da
tanglail seora:r1g ac:~.èlcrücus Be_lanrla terkemül;:a jang lal u bel,tj aka.::_)2 d.e- 1 

rtgan Bontolojo Ic1Cl1[_~eha.l m2.hasisvrá2 Indonesia di Nec1erl.and. 
Tiba2 ia berkata: 0 J'8h 1ér-J.au-·Ewj.rasis-,.và Indonesia, di He.Û.er-1 and tamat, 

· pel~dj arru11)j Ec 7 ia 'suci2.h tj~Jéu:9 tua u.ntuls à.il)ensfun.~ , .• .-, • , • 11 I ! 
s ~nt'oloJ.o ~1c:.:nj o., (\E~)at; r9.èr,~]ef1.iho..t::.::èri gicinj·a j s,ng suc1ah tidslc :gutih 
i tu, ·karc::ma ta~ _;Ct:Ü1U •1)'asaL,laJ1C:!; liiG~Jç\~..aHal::>Bj a,_ • ' . . · . ..... ../) _A fï t:) · 

' A 'P A P E l•t J3 A . T tf ·A , i'j I S · A '??? '??? '? _, / 1· (!; f'' --;_ .. f 

. .. .. . . . .. . . ... ; ................ - . . . . . -·· . : -· ..... ,;-~:;,,.- . . .. .. . ·- ___ ;_ --~~~J : ...... =----
p ~~~ ti ;~; :S H I A1 N . rr· ·.A E U :P:CNC~URUS · PTJ3AT .. 

... ·- ·------.-~-7·7----~.~---·-·-,~--~.----_- ~----·----·----. ---~---- ....... ----·--
T\euan.r--an . ·- - ~ · · . - • -· · · . · · · · 
--..,.----.:.sa. ·-~+-ET8 1 '8 J. ""1c_- -qa,r.'·-··-a-i +re· ?·9.:...2--'1')2 belun1 ;·.l·e··n·baiar 1· u~a'" -tp 10 -"'... -~.~c.. c;.~,..t 0 . .._. l.i~l_.:J _-~ . u0 ..,~ _ . .... .H ,l tJ " _.L J..J. ...1... 1 
u:qtuk ta:hun lS.52 tà.l~ é!a)at dl.ia1.1c;gap· rrtènrlj a.0.i. anggauta RUPI samp·ai me~ . 

lc '-, ,-,·'-- · 1" •f_; · '·· ,....,-·•..;'•b • •·/ : · •· · .. 
re~-a CL a] 0. L.. . t:l911-• na1 , .• al1 . .:.,._e1i, cLU-d l. a.rlnJ a.,. ... , ---.-:- .... ·-··-···--·----·-- ...... ·-~-----;----,_--'-----.--· --

- .. '-:.. __ r-- ·. ," -';;.r '··~-. · 1--,....-- 1 ,..~ ; - r-~_---._~ .. ·:.~ ""''"l 1 .., ·., .. ., / 

--··----: .. -·-- ... ~.DJuul~-:"i-1 u i.JéW{::, u ct v-'•_äla pen:;,O:Qe.~. 8..J-1 _pen2,urus f 1813 ,.75-~--·· --··-.:... 

....:.~ .... :·-·- --~--. T j ar á Iü~p IJ"aj a:c-- j_ u--1.:. e:n:·: :r: ds t'7;-i:-î'o ":'" .ttulnrrt' P·e :ta:êtj-a-r J ndo:ae si a P-u--,. . 
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Darmawis at a_ 
-~,---- ·- ·- · --Darr.mvrisat.D.. HÛ?I :ce.Inc;cris CJ.l~a-n berlancs}lric; clalam bulan 
DJuli atau Acustus, Alona·c pencla:l:ta.ï.~art êLan lteteraac;an le'uih lancljut: 

'sdr. P,Har:;)aoen(; 1 Keizc:csc;rach_t 650, · Ar.1stci'.rlam ---- C. ~--···--.. --·----~- ·······--·---
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paud2.ra2 kaHc::J1 ~)eladjar d'on ral{jat Ind.onesia di ta~ah air, 

Herdekal 

Keser.apatan ja:::.:::; ·{]Xberikan. oleh rádio Hilversum kepada Ru·
kun Pel.:.:.c1j ar Indonesir., ingin karüi pa..'kai untuk berbi tj ara dengan 
saudara2 dari ha-Gi lee he. ti. JCami Rulmn Peladj ar Indonesia ruengeta-
hui bahvla hing~ a lcini R'UJ?I belur:1 .inempunj ai nar~a seperti j ans ki ta 
harap-harapken di-Ganah--air .. \jala~,;.pun begi tu, kami· memberanikan di
ri untuk berhadapan rriul;:a dengan "saudara2, dengan penuh perasaan 
ingin ikut lllembanc;un negara ki ta,;. · · · 

' Saudara2 seEmanja~ k~ni lei ta menghadap'Î tahun l952. Pada 
tanggal 2 DeseL1ber j è.ng lal u, RVPI telall mengadakan konggres di 
Arûst;erclaru. Oleh kong:.;res telall d,i terima suatu ~entj ana pe:cerdj aan 
untu:;: tahun j anc; · a:.~an d.atang 1 j ar.:tG mengandung · hasrat pembangunan. 
Po~cok2 rentj ana pe:;:erdjaan ialah: 

1. Tenae:;a RUPI selmat--kuatnijia hendak dikerahkan supaj a ang
gau ta2 RUJ:'I illenj eles2ikan · ;;eladj.arannj a dalrun waktu j ang ~esingkat-
singkatnja. ~ · 

2,~ Anc;gauta2 RUPI hendáknja menjiapkan ,dirî un·l;uk perdjo
angan peHbancunan di Indonesia~ Tiap2 anggauta RUPI henda!.{nja me
ngerti A D C <J.ari Elasaalah pemt.an.:;4nan. 

3. \1 al àupu,n tidalc banjak, RUPI ingin mencumpulkan buku2 
pengetahuan, j ang a1::an d:Llcirimkan ke :ó;érf:,ruruan ting:::;i c!.iiiru1ah air . . . ...--

4. RUPI mendasarl~án apa janc kami sebut tadi atas P8.ntja 
Sila, sesuai d.'é:nc;an ancgaran clasar RUPT1 _ jang diperbaharui pada 
tanggal ll Nopember l950o 

Saudara-2 ~ 'karüi · d.apat mengerti, bila dalÇID1 ha ti saudara2 
timbul süatu pikiran~ bahwa segala a]_)a j ang disebu·t diatas tadi, 
hanj a rentj ana pe~::erdj aan belalca, Dj mvaban kami i al ah: mudah-raudahan 
Janc; Haha :iC:sa sudi Llemberi kekuatan kei)ada ki ta semua, st.tpaj a ki ta 
dapat ï.leJ!tjurah~~an tenac;a urituk pembangunan Indonesia clan untuk me
muliakan narna Tuban·, Pula, lcesempatan .j an0 diberikan oleh ra-dio Hil
versur;1 ini, in[!;in kar.ü 'pak ai untuk berseru icepacla pemel'"'int811, p.e
mimpin2 serta wa2{il2 · ralcj at Indonesia, u·ntuk men.;irim~can ~cawan2 pe·
ladj ar keluar Indonesia~ dalrun djumlall j ant_s berli:..;at ganda dari pa
da djuml8l1 peladj ar Ind.onesia j ang sekarang. ad a dil u ar lJegeri. :3a-
gi lJembangunan Inclonesia, soal l)eladj s..r, ini, tielale kal ah :i.Jentingnj a 
dengan se;ribu satu soal lq.in--lainnj a, j ang ki ta hada::;ü selcarang. 
Kl:lrang tj.ukupl~ll1 k~r_anj a djmüah uang dalar11 qnggaran belandj a l)eï,le-· 
rln-cah, J ang dlsedl[J..,:an untuk bea--siswa. Kurang t.julcuplah perhati-
an umum kepada soal· pelB.C1j ar,, Soal peladj ar, bukanlah soal. :;_:>emerin
t~h sadja, akan tetapi soal s1=luruh i'"'al{j at Indonesia" · · 

HI.JPI penuh pengharapan, bahwa pemerintah al{an raemperbesai· · 
ap.ggaran belandj a jan;:; e:ran datang untuk bea-sisvTa. HUPI penuh 
peng.harapan, bal1vla golongan da:Jh ralcjat· Indonesia jang maiilpu, mau 
pula menc;adal:an bca siswa,. 

Se.uc~c.ra2 lcmvan pcüad j 8.1~ 1 adalcanlah geral;:an, supaj a oleh 
orang2 dan golongan2 Indonesia j ant; i,1ampu diada2:can bea.-siswa, hing-· 
ga peladjar2 j anc; tj a;~ap dapat menj ~lesaikan pÈüaclj aránnj a untul;: 
kep'entin:;an IlE0:~jat Indonesia seluruhnja. • 
· Selancljutnja .;.1UPI'tic1à:c J.)Ula lupa mengutjapl:an selar.1at ha-~ 
ri Natal :~opadtt Jcawan2 peladj e.r j m1g berigaLla Keristen~ 

S2udan·.2 J:cawan jJeladjar dan :.cawan seperdjoangan dalaJ.,l pei,l·
bane:,unan~ se1Jacai :t.Jenutup HUJ?I berseru: 

H,.,,~tl"'~l :rl· +~ ·be,..,-:-e1·-<ad ···1e'·'l"an'·un Ct...- CW. ~.l- l.J C.,. ....... V .·.J.. Ö., - _!.. "~.!l U .. l_> ~ 
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RAPPORT VAN KB 
AAN CAW I 

No.: 4255 
Betr.: 
Typ. D. ~~~~ 

=1 Mr. P. ATMOSOEDIRDJO. zal op uitnodiging van de 
Rupi, afdeling Amsterdam, op Donderdag 21 Februari 1952 
om 19.30 uur te Amsterdam, Koningslaan 3, in een alge
meeR dispuut spreken over het adatrecht. 

_, 
Moeilijkheden inzake delegaties van Indonesische 

studenten in Amsterdam (leden van Rupi) worden nu behar
tigd door de heer 

RAHAJU SUGARDO 

Prinsengracht 997 
AMSTERDAM - C. 

Het Hoofdbestuur van de Rupi, gevestigd te Amsterdam, 
(Koninginneweg 42 II) organiseert een bijeenkomst van 
Indöne sié.rs in Nederland, welke zal worden gehouden te 
W0udschoten (dich~ bij Utrecht). . 
De duur van de bijeenkomst zal zijn van Vrijdag 29 Februa
ri a.s. 3 uur n.m. tot Maandag 3 Maart a.s. 10 uur v.m. 
De zaakgelastigde van de R.I. in Ne~r~and, de heer Mr. 

-lsusanto TIRTOPRODJO zal ook worden u~tgenodigd en ver
zocht worden om een causerie te houden. 
Een of twee leden van de Indonesische delegatie zullen 
ook worden uit@9nodigd om te spreken over de huidige toe-

I
stand (economisch, cultureel en ~inancieel) in Indonesii 

- Prof. Mr. de GAAY FORTMAN zal spreken over de vakbe1.veging 
-1 en de heer CHO.OORI over de U.N.O. 
~IDe heer SULEIMAN, pers-attaché van het Hoge Commissariaat 

van de R.I., zäl op uitnodiging van de Rupi afdeling Am
sterdam op 22 Februari a.s. om 8 uur n.m., Vondelstraat 
80, een causerie houden over: de huidige toestand in In
donesië. 

Op 16 Februari j .1. werd in Amsterdam op initiatief van de 
Rupi,afdeling Amsterdam, een gezamelijke bijeenkomst gehou
den van_de P.I., Perki, Imki, Chung Sun Hui, T.P. en Rupi 
om te geraken tot het organiseren van gezamelijke bijeen
komsten. 
Op deze bijeenkomst werd besloten: 
le. Het houden van bijeenkomsten eens in de twee weken. 
2e. Deze bijeenkomsten zullen dan om beurten worden geleid 

door het bestuur van een der aangesloten verenigingen. 
3e. Deze bijeenkomsten zullen worden gehouden in het perceel 

Leidsegracht 108, ingang RaamdWar,sstraat. 
De ee;-ste bijeenkomst zal F.I:.~ iehonden ~~~~ 24 Fe
bruarJ. a.s. om 6 uur n.m. .. , i7". 1 q.· ~J:("::;,F ~.:. _,. ('.. . ·. --

27 Februari 1952.~ 
1 · ~-·:1 _:.-.-~ ~~~.:__:.:_~~~~cel_ 
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•• Ik Wense I:J een jaar. 
dat zachte qls zijde is; 
Ik wense U een jaar. 
dqt .blank en blijde 'is; 
Ik wense U een jaar. 
dat ver van krank is. 
een deugdelijk· jaar 
zo breed als •t Jank is;' 

Ik. wense U een jmar. 
dat~ als •t voorbij is. 
een zalig jaar 
voor V en mij is; 
Ik wens U een jaar. 
zo Gods gebod is. 
dat in en , dat uit 
gehèet voor God is:· 
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•• Voorwaarden ~oor .een· nieuwe en rechtvaardige .stijl 
- van .samenlev~n~" {* 

I. Het, wo~rd "samenleven" in de titel van ons onderwerp is een . 
helast begrip. Wij hegrenzen het tot het samenleven in de sociaal
economische seètor van ·de maatschappij. 

We spreken dus over een nieuwe sociaal-economische orde. Heeft 
dat iets te maken met stijl?' Is dat niet veeleer een quaestie v~n het 
verwezenlijken van een aantàl practische sociaal-economische wim-' . 
sen langs de weg van p1,1ur. zakelijke redeJtering en uitvoering? · 

In 1941 liet ,de Duitse historicus A. Müller-Armà~k verschijnen 
zijn Genealogie der Wi~tschhjtsstile. Hij betoogt daatin, dat iedere 
sociaal-economische orde bepaald wordt door ee:n:i centraal religieus 
motief. In de Middeleeuwen was áit het Christendom; later werd het 
Christendom als centraal motief vervangen door andere, in ~ezen 
ook~ religieuse· motieven. ' 

2. In de kapitalistische orde is het centrale motief het ~inststre
ven'. Het kapitalistische winststreven is volgens Sombart hierdoor 
getypeerd, dat het: 

a. geen grenzen kent · ' 
h. alle levensgebieden aan het èconomische onderwerpt; 
c. geen zedelijke remmen kent. 
Aanvankelijk rekent het kap1tàlisme ·in het gelieel niet met de· 

mens. Later w~l, wanneer men tot d~ conClusie is gekomen, dat het 
uit ee~ oogpunt' van winststreven v~ordelig is om de arbeider 'als 
mens te benaderen. De techniek, Óp zichzelf een der grootste gaven 
aan de mensheid gesèhonken, verwordt eerst, wanneer zij t" de ban 
van het industriële kapitalisme komt. . 

In het Marxisme is het centrale motief de komst van ae'klassen-
. . / 

loze maatscpappij door de overwinning .van het proletariaat. Die 
overwinning ~an alleen tot stand komen ...... langs de ~eg van een 
steeds feller wordende klasseristJJijd. De klassenstrijd is niet alleen 
feit, doèh ook norm. 

Aan de verwezenlijking van de idee van· de klasseril~zé maat
schappij wordt alles ondergeschikt gemaakt. Daarom erkent het 
consequente Marxisme evenmin als het kapitalisme de waarde v'an 
de enkele me:ps. ' 

3. He:cstel is alleen mogelijk door ~en herleving van het Chris-
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tendom. Hierbij kan natuurlijk van automatisme geen spràke zijn . 
Onder Christèndom versta· ik dan niet een bepaald theologisch sys
teem, maar een levensstijl, bepaald door· d~ze centrale waarheden, 
dat God 'deze wereld geschapen heeft, dat Hij haar yastgehouden en 
door Jezus Christus verlost heeft en dat Hij in deze wereld gediend 
wil worden door degenen, die het .heil in Jez-g.s Christus aannemen. 

Het Evangelie stelt als'het grote gebod: God liefhebben, maa; 
stelt daarnaast, dat in deze wereld die liefde openbaar wordt in het 
liefhebben van de na'aste. Waar het Christendom dit kenmerk niet 
méer vertoont, is het aan het afsterven. 

4. Het voorgaande vinde in een' aantal punten concrete uit-
werking. ' 

a. De sociaal-economische orde, d.w.z. de inrichting van het 
bedrijfsleven, behoort zo te zijn, dat ieder ee~ plaats heeft, waard~or 
hij in zijn ~enselijke waardigheid wordt ·erkend. De mens is ge
schapen naar Gods beeld, opdat hij; naar een woord uit de bijbel: 
heerschappij zou hebben over de sçheppi~g. Dat betekent, dat hij 

· een verantwoordelijke plaats moet innemen. · . 

De árbeider mag dus nimmer gezien worden als ·een zakelijke 
productiefactor. 

b. In de sociaal·economische orde is alle arbeid arbeid in ge
meenschap.· Ondernemer eq arbeider zijn elkaars naasten, niet 
elkaars natuurlijke vij'anden. Het oeginsel van de klassenstrijd als 
n9rm moet vervangen worden door dat van de Sfllll~nwerking. Dat · 
betçkent een ev:en radicale 'afwijzing van iederè feitelijke toepas
s~ng van de klassenstrijd. 

c. De gedachte van samenwerking· leidt t<;>t het sqeven naar 
ordening. De Christen verwerpt volstrekt de lih~rale economie, waar· 

(U i:p niemand voor iemand verantwoordelijkheid.dr_aagt en ~aarin het 
-'richtsnoer is "the survival of the fittest" .. 

Dit heteekent geen .. uitschakeling, wel beteugeling van de con
currentie ten opzichte van ondernemer tot ondernemer, maar 9ek 
ten opzichte van arbeider tot arbeider. 

d. Arbeid is geen last, maar.een Goddelijke opdracht orri de schèp
ping tot ontplooiïng te helpen brengen. Daarom moet men streven 
naar volledige werkgelegenhèid en individuele bescherming tegen 

I 
onredelijk ontslag. 

De vestiging en Uitbreiding van ondernemingen· moet geleid wor-
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den zo, dat werkgelegenheid geschapen- wordt in die gebieden, waàr .. 
dit het meest nodig is (denk aim de gebieden met een voortdurende 
werkloosheid, b.v. Oost-Friesland, het gebied om Emmen in Ne
derland, de "bläck areas" in Engeland) en voorkpmen wordt· een 
overcapaciteit in die gebieden en pedrijfstakken, waar een-redelijk 
peil van werkgelegenheid wordt gevonden. · . -

De productie moet worden gericht op het vervaardigen van 
massaproducten ( utilitygoederen), hetgeen ·geenszins behoeft te 
betekenen minderwaardige of eenvormige ·producten. 'Door middel 
van een conjunctuurfonds worde getracht ook in tijden vim laag
conjunctuur de werkgelegen~id zoveel mogelijk op peil te houden. 

' Q) 
5. De vruchten van de nationale inspanning, het nationale in-\ 

• komen, . moétén · rechtvaardig worden verdeeld ove~ alle groepen 
van de berolking. In de loonpolitiek moet het element van de praesta
tie domineren, màar 'mag het element van de behoefte niet worden 
verwaarloosd. Een loonpolitiek, uitsluitend 'afgestemd op een mini-
mumbestaansmogelijkheid, is zedelijk verwerpelijk. ' 

Door een verplichte sóciale verzekering moet .worden voorZien in 
het wegvallen van inkomsten of een plotselinge zware la:st op de 
uitgaven, mits de arbeider zijnerzijds alles doet om aan het werk 
te blijven. Een zo groot mogelijk nationaal product met een zo hoog 
mogelijke opbrengst is daarvoo;, noodzakelijk; 

Vorming van eigen duurzaam: bezit is belangrijk. Eigendom geeft 
zelfstandigheid. In de wetgeving van het oude Israël treft men aller-· 
lei voorschriften aan, die beogen verstoring van de eigendomsver
houdingen te voo.rk~men. Er is gee~ krachtiger middel ~m klassen
strijd te bevorderen dan ongerechtvaardigde eigenaomsverhoudin
gen .. Op ieder etuk productieve eigendom rust een claim van de ge
meenschap, opdat ook in ~t gebruik vim de eigendom de naaste 
gediend worde. 

6. De Christen aanvaardt de Overheid' als ·een g:root goed; zij 
is een schild voor de zwakken: Iedere Overheid staat echter voor 
de verzoeking misbruik van haar macht te maken en te veel aan zich 
te trekken, Het bedrijfsleven heeft een. eigen verantwoordelijkheid. 
Ondernemers en arneiders mogen hun moeilijkheden niet . op de 
Overheid afwentelen; zij moeten in eerste instantie die zelf oplossen. 

De Christelijk-sociale beweging in Nedérland, pleit daarom voor 
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de vorming van lichamen voor de verschillende bedrijfsta~ken, die 
··ondértoezicht·van de Overheid zelf de maatregelen :pemen, die voor 

een gezonde ontwikkeling van het bedrijfsleven noodzakelijk zijn. 
Ove~igens zal in minder ontwikkelde gebieden de taak der Over

heid meer omvattend zijn dan in meer ontWikkelde. Ve~l-hangt ook 
af van de mate van samenwerking tussen ondernemers e~ arbeiders. 

7. In de afzonderlijke· onderneming zal de arbeid ~o' moeten 
worden georganiseerd, dat de arbeider mens blijft. Niet taakver
eenvoudiging ("jobs simplificati(!n"), doch taakverbreding ("job 
ènlargement"} moet worden nagestreefd. 

Daarnaast is noodzakelijk,. dat de rechtsvorm van de onderneming 
wordt veranderd. In de Westerse wereld is de onderneming een 
kapitaalsorgariisatie. In de ·!"echtsvorm komt de factor arbeid niet 
tot zijn recht. Dîe rechtsvorm moet zo wordt)n veranderd" dat op, de 
duur in zake de beslissingen, die voor de onderneming van vitale 
betekenis zijn,. ook de árl!eid meespreekt. , . 

8.. H~nnerd worde aan het begin.- Als uit~angspunt heeft di~ 
alles de erkenning van de betekènis van de enkele mens. Dit is geen 
individualisme. Ware gemeenschap ontstaa~ eerst, wanneer iedere 
deelgenoot in de ander ziet een schepsel Gods en daarom iemand 
van geheel enige waarde. 

W. F. DE GAA Y FORTMAN. 

Event. reacties op dit artikel van Prof: de Gaay Fortman zijn 
n;1tuurlijk welkop1. - Réà. 

(* Driebergen 11/11. 

' 

~ 
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,.Ei waait geen wind voor hem, die geen bepaalde haven 
heeft om naar toe te zeilen." 

Montaigne: Essais. 
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ACT-lVITElTEN 
Ru PI 

- . \ . . 

Ó
~ntjan'!..;eekerdj~an .. Rukun p,el~C!r. ~~~d~~:!.~ __ 

, Î. Padil sa~t ini lndonesik · sed~ng menghadapi · perdioarigan· ·pemh_angunan 
, Jang- dahsJat. Walaupun perd}Oangan kemerdekaah helurn selesa1 100%, 
. • .· berhubung su115ana kemerdekaan belurn meliputi seluruh Indonesia, namun 

perdioangan tingkat ke · dua, ialah perdioangan pemhangunan ta' dapat 
dita~gguhkan: Disamping ~eneruskan pe~dioanga~ :kemerdekaari )ang baru 
seleèai hila Sang Merah-Putih berkibar 'diseluruh lndonesia, maka· titik 

•
1 berat diletakkan pula pada pembangunan, iang tidak lain dan · tidak bukan 
herar.ti memperbesar produksi dengan sekuat t_enaga dan membagi kekaiaan 
iang. diperbleh dengan tiara seadil-adilnja dan serata-saratanja. lnilah inti 
dari masa-alah kemakmuran sekarang. - , . 

Keadaan njata tjdak menjok~ng keilliinan ,kemakmuran iiii. Banjak alat' 
alai produksi jang hantjur. 'fenagà · pengemudi alat-alàt ·produkilipun sangat 
kurang, ·seáangkan moreel ra:kjat·Indonésia, jang haru mengalami' pendudukan 
Djepang dan' suasana 'perang serta revolusi menghadapi krisis. · Susunan 
lapisan-lapisan masjarakat sédang h..~rgontjang dan keadaan disekitar 
Indonesia dan dis~hiruh dunia ~enggangg~ pula keinginan k~makmuran ini. 
Negàra-negara pemimpin-pemimpin dunia mentjoba dari luar dan dari 
dalam .menarik ~ndoJ?.esia kèpihaknja, sehingg!l kemerdekáan politiek dan 
ekonomi Indonesia teiantjam. lnilah dalam·bebe'rapa kalimat, gambaran iang 
kita h:adápi bersama. Sebagai' pui:era-p\itera lndonesia, kita tidak dapat dan 
tidlik . mungkin melepaskan diri dari masaalah-niasaallili; terseb:ut .. diatas. 
Pertanjaan datarig,pada ki!a, apakah kita hendak ikut berichtiar mulai 
sekai-ang <!fuga Iilemetjahkan soal-seal tersebut diatas, ataukah kita 
mengambil sikap masa bod~h .. 
Be~:hubJillg d~ngan pengantar kata ini, diadjukan keplldll s«;genap-anggauta 
Rupi dal8m gari~ besar pokok:pokok rentjana sebagaihedk~t: . 

1. Segala kegiatan Rupi supaia didasarkan ata~ Pantjasila. Dasar Rupi tidak 
bertentangan, bahkan sesuai dengan Pantjasila. 

2. Atas dasar ini, maka titik berat dari kegiatan diletakkan kepada 
penielesaian peladiaran dalam tempo iang sesingkat-singkatnia. Sebaik-

, ' '\. ' ", 

nialah hila diadakan kumpul3;n2 .menurut"tjorak peladiaran masing-masing. 
Kumpulan2 ini mempunjai" fuakscid 'meniiapkim diri untuk suatu teu•'Uilen 
atau examen. 

Semangat beladjar dan menjelesaikan peladjaran dalam ·tempo ja:,6 se
singkat·~ingkatnia supaia mendiadi tekad Rupi. 

3A. ·.Kesedaran membangun supaja ditjmbulkan,•atau .diperbesar. Tiap-tiap 
anggauta Rupi-supaja inempunjai pengertian terhadap siarat-sj~rat dan garis· 
garis besar dari masaalah pembangunàn. · Penge~tian ini h!irus · diberikan 
dalam tier~mah-tjenimah jang diadakan di Amsterdam, Leiden, Delft dan 
Utrecht. 
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l'J· Selain. tjeramah-tjeramah ini,. madjallah adalah alat jang sebaik;-l;>aiknja, 
jang dapat djpakai. Tiap-tiap madjallah jang dapat dlpakaiunt~ kèpe~lüall · 
ini supanja dipergunakan. · · · 

C. J?isamping itu supaja diadakan darma-wisatá ke tempa~·tempat .atau 
perusahaàn2, ditemp(lt dan ,perusahaan mana, dJlpat dipeladjari. organisasi. 
koperasi a~aupun. alat-alat techniek iang .mo4eren. Baiklali · . diádakan 
darmawisata,. misalnja ke. Denmark dan Swedia .atau lnggri!\. Sebelüm bei:-
tamasja, maka .perlu diadakan persiapan berupa,: ·· - . 
a) tj~rá111ah atau karàngan di suatu madiallah tentang garis b.esarnia teori 
koperasi. , 

1 

b} d~~crmawisata ke perusahaan2 koper115i di negeri Belanda. 
c) menabung ~ulai sek~ang diuga untuk menutup. o'ngk.o.s perdjalanán ke 
Denmark dan Swedia atau In'ggris. 
è:l) Peratqra,n istimewa tentang darmàwisata ini. 

4. Disamping kegiatan tersebut diatas, kita sekarang djuga dapat mtmjokolig 
pembangunan, dengan, tjara mengumpulkan buku2 ilmu p,eng!;tahuan, jang ~ 
dapat dikirimk~· ke sekolah-sekolah tin(gi di. Ind~n~sia, walaupun mungkin. 
sekali pemerintah at~u bad~n~badan lain sudah dan seclang '1Ilimgérdjakan .hal 
ini. Dalam soal ini supaja djadakan bekerdia ber~ama dengan 'badan2 jang 
bekerdia dilapangan l~i, hinggà · tenaga badan-2 ini dapat ,diarahkan. ke 
djurusan pembangunan jang efficient. .. . 

/ 

5 .. Dengan badan dan per_kumpulan lain-lainnja, sebaiknjalah hila· diadakan 
bekerdia bersama, apalagi jang mengenai pok9k2 rent)ana P,.ekerdjaim · ini. 
Dalam bekerdia bersama ini jang clipentingka~ bukan organisasi, átau tiara 
bekerdia bersama, akan tetap,i isi dari bekerdia be~sama tadi. 

6. Akan tetapi .untuk .dapat1 bekerdja hersama=sama: sebaik-baiknja, Rupi 
meml;l!lluhkim keadaan jang k;koh didalamn}a. Untuk ini perlulah.di>adakan 
tindakan2 dan peraturan2 jang. mimgkin kurang · me.njenangkan. Misalnja 
antara lain. supaja diadakan peraturafi2 sepert~ tersebut dibawan: •.. . . . '• . . . . - ,· ' . ' ~ 

7A. luran .harus dibaiar. sekali gus untuk satu tahun kepada- bendahari 
pusat. Dalam rapat pengurus pusat dan tjabang ditentukàn pembagian uang 
iuran jang mlll!uk, antara p~sat dan tjabang2. · Uang iuran supaia ditetapkan 
sepuluh rupiáh satu tahun. Hanja ciéreka jang sudah membajar iuran untuk 
iaun jang aka,n datang dianggap sehagai anggauta jang .·sjah .. Ten,tu . sadja 
dalám hal ini.dapat diadakan keketjualian untuk ~erek~, j~g ingin nÎendj.adi 
anggauta Rupi, akan ·tetapi berhubung denian •keadaan keua~gannia ta'dapat 
membajar iuran sekali gus, atau sama sekali tid~k dapàt memba,jàt iurali. · 
·B. Oleh kar~na iutan Ru pi adalah b~rat, ·riiaka · perltilah · diadakan tin· 
dakan2, jang memberi perasaan kepada ang~a~ta :!{~pi, b~hwa ual'!g .iuran 
tadi ticlak sia-sia terbuang, malah2 memberi . k~untungan jang bermanfáat 
kepada mereka jang mendjadi anggauta: R11i>i. 
C. Perlu sekali diadakan pertanggungan d)awab dimuka umutn (umpamania 
disuatu madjallah),. tentang segala keuangan Rrlpi. Dala~· soal ketian~n 
ini' supaja rentjana belandja 'tidak melebihi uang jang màsuk. Dalam mëm-
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bikin anggaran bel&ndja, supaja didjadikan pedoman, bahwa tiap2 uang jang 
keluar harus ditudjukan untuk pèmbangunan lndottesia dengan langsung 
atau dengan tidak langsung. 

8. Djuga perajaan 17 Agustus supaja dirajakan dengan meletakkan titik 
berat, perajaan kepada perdjoangan pembangunán. Baiklah hila mungkin 
pada 17 Á:gustus dikeluark&n madjallah 17 Agustus, dengàn karangan2 'dan 
gambar2 jang mèngenai masaalah pembangunan, dan dipertun(,ijukkan 
gambar hidup pembangunan !!_i lndonesia. 

9 ... Oleh karena tertjapai tidaknja rentjana pekerdja~n ini tergantung 
kepada kegiata~ angg~uta2 Rupi, ma)!:a tiap2 ipitiatief dari suatu tjabang 
atau anggauta2 Rupi, supaja diterima dengan tangan terbuka oleh peng)ll"us, 
asal sadja initiatief tadi tidak teilaJu banjak menjimpang dari garis2 besar 
rentjana pekerdjaan ini. 

. ) 

10. Tentu sadja dilnar rentjana pekerdjáan ini masih banjak masaalah jang 
langsung mengenai nasib dan penghidupan- anggauta2 Ru pi. Hal .ini supaja 
mendapat perhati~n · sepenuhnja dari pengurus, dengan tjatatan, bahwa 
perhatian ini hanja akan membawa manf!Jat, hila disokong sepenuhnja djuga 
oleh' anggauta2 jang· berkepentingan. 

Amsterdam 2·Desember 1951. 

. Demikianlah rentialla pekerdjaan Rupi untuk, tahun 1952, jang disetudjuhi 
oleh Gonggres Rupi di Amstetd~ pad~ tanggal 2 Desemher 1951. ' 

N.B.I: Leg alvas~ "yast" in de agenda: 29 :Fèhniari, 1, 2, 3 
Maart: grote RupL conferentie in "~oudschoten" (het confe
rentieoord in de bossen tussen Driebergen en Zeist). Arriv'ere)l 
bij de thee op 29/2 en ver~ekken na ontbijt op3j3. 
Uitvoerig 'programma volgt in völgend nummér van dè..Evenaar. 

X' , ...,..,..eHUNQ SAt~ HUl · . 

- l Het Bestuur van de Chung San Hui heeft zich voor het bestuurs
jaar 1951/'52 als velgt samengesteld: 

. 
1 

À" I V ~ar21itter: Boen Sari Tjiang. ..... . , . . . _ . _ 

(
\rj/lXf·seeretaris: ong Hui Jarig. '- • · ,. . ...~ .. (" , .. jr 
J ' p: I Pe. nni~gmeester: Sie Si_k Ho. -: . . · I f/" ... · t -#'- t~ ·" · 

; ,zf Çommissaris I: Tan Yauw Khoen ... :' Ï;,,
1 

• -Á .. 
)"><I Commissaris II: Lie Giauw Han. .. /i,~'\ 
J Secretariaat: Volkerak,straat 38Jll, -!"t/a:n;'') 

& 

·a 

IJ) 

I 

i 
i 
j 

I 
J 

! 
1 \ 

A· 
'J -.:r 
I 

J 

'' 

- . . V 
.__." P,f'EN LUN HUl 

-{.....Afd. Leiden v. d. Chung Hua Hui. . . 

\ r· Het/Bestuur v. d. Piën Lun Hui is door tussentijdse mutaties thans J 
als volgt samengesteld: -~N K .· 1

1 
r 

-\:lPraeses: Ong Goan E . - ..._ . /~.-1~.1• 

~fA.h-_a.dtis: Tan GwanLiang. - . J ;1.;_1,,, , f.'i..,t 
IQuaestor: Tan Tek Hong. - t"'V~" ·i- -~ ~-~ 

V "A(àS!!f}., !!SQi I: 'I<o King Hien. . -... rvv~- I 

/~f ' · II: The Tjl:)ng Hoo. -
"" Ab-actiaat: Oranje1 Nassaulaan 2, Oegstgeest, telef.: 22380. 

. ..PerKI -
Ü-\" fOp 25 Decêinber 1951 werd het nieu,we PerKI-hoofdbestuur voor 

• _h,et verenigingsjaar 1952 geformeerd~ in de volgende :.Samenstelling: . ' l 
)( Ketua: Sdr. G. H. Panggahean, - - : · ' (.tel' 

1/~ Wk. ~etua: S~r. W. ~- Tumbelah, - I 
01 

-;{,~( 1 

/'- ·- ~,IPc;nu~si:.Sdn: H. N1mpoeno, -7-- w't.- ( J ,:~ ... ~ 
fj ·-~- Penuhs n.- Sdr: w. A .. G~rungan, .. . f I . ) ~. /jlll' Bendah~n: Sdn. E. S1tanala, .;- · ffl V 

Secretareaat,: jekerslraàt 69!!, Amsterdam-Z. 

T AMAN PERSAUDARAAN 
( Leidsegracht 108 ingang: Raamdwarsstraat · zie trekbel! ) . 

Zondag 3/2, 17/2 etc. ' , · 

. ()-.. 
·~ . 

Van 5-6 uur Kebaktiim, van 6.30-7.30 uur: ma'áltijd (à 0,95, 
per portie!) daarna-op 20/1 c;:n 17/2 gezellige-soos-avond met enkele 
nieuwe spelen). Op 3/2 Culturele-avond: Franse- film-avond o.a.: 
"'Parijs vanuit de hélicoptère", "Montmartre et ses peintres", "har
monie de France", "Images medievales" (prix du meilleur film, 
Cannes '49). "Pacific 231", (prix du meillèur_ montage 'documen
taire, Cannes '49) (Symphonie v. 'Honegger); ,;I' art retrouv:é" (Per
ret, Ie Corbusièr, Gide, Picasso, Braque); "Maillcil" (beeldhouw
-kunst); "!'affaire Manet'' ('t schilders schandaal), een franse "Van 
Gogh"-film en tenslotte: "des parfums et d~s fleurs"! ~ Frankrijk! 
(Variaties voorbehouden). . 

LET OP: Het adres van het ·secretariaat van de Taman Persauda
raan is niet meer G. v. d. Veenstraat, maar: Van Ereestraat 166, 
Amsterdam-Zuid. 

/ . 
\.ä!i~b ibs I 
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Open •• antwoord-brief.. va n een Oosters Student 

Waarde Anonymus, je brief handelende omtrent. het najaar kan ik niet zo 
irl.Ïi'il:(aan ·me· voorbij-laten gaan .zonder nog het één en ander op te merken; 
ondanks het feit dat we nu "officieel" midden in de wintèr zitten. 

Anonymus, je sprak over herfst, opstallding,' ontbinding, een nieuwe cul
tuurgolf. Je sprak over de L~vende Go<!., en .over 't feit dat wij pioniers moe
ten zijn van het Rijk, willen wij op deze oude wereld iets 1Îet6kenen .voor 
religie en voor cultuur· en voor staat en' maatschappij; willen: we dat deze 

· herfst .ni~t uitmondt in de ondergang maar opbloeit in de Lellte. Deze brief· 
van je was. zo vol van ·rijke. gedàchten, nochtans meen ik te moeten opmerken 
dat het _accent enigszins verschoven moet worden. · 

Je veronderstelling, als zou je terwille: van. de opstanding niet vanuit de 
dOt:ul,ssmnberheid van de·Herfst, tot mij mogen schrijven, is pnjuist. Misschien 
k~mt het. doord~t mijn kennismaking met de Herfst nieuw is (de eerste was 
twee j;ren ter;"g) en die van jou ouder, dat ik het zo anders ziè - mogelijk is 
ook, dat ik de ·opstanding anders beschouw. 

Mijn eerste kennismaking met het najaar (ik kwam hier in 't najaar) heeft 
me eerst verbaasd, vanwege haar schoonheid. efi sombere pracht, de Winter 
heeft me overrompeld. Ik heb. de· dood •gezien die zich aan de.mltulir voltrok. 
Ik verstond dit echter pas toen de Lente-prins voorbiJ kwam -en de jonge loot 
ontwaakte. Hoezeer, w~s ik ontsteld te moeten ervaren dat velen van de men
sen, in 't bijzónder de oudjes, dit ontwaken van de jonge kiem niet hebben 
mogen aanschouwen; velen zijn ln de eenzaamheid van de Winter naar het 
graf gedragen. 

Zie je Ano~ymus, ik vind dit zo vreemd, dat juist wanneer de ·Len~e in 
aanto~ht is· - en de Winter haast overwonnen :__ velen zijn g~leven in die 
harde koude Winter.: .. 

Anonymus, in de Oost heb ik op school ook geleerd va11 de vier jaargetijden, 
ik aanvaardde het zonder meer; doch niiiU!ler is mij dit zo verklaard, a~ ik 
zelf heb mogèn aanschouwen. 

. Onwillekeurig zijn ook· mijn gedachten uitgegaan naar Gethsemané, Gol
gotha en het geopende graf .... Neen dit kan geen toeval zijn .•.. En toen ik 
jouw brief las, ik kan niet zwijgen; tijdgebrek belette" me je direêt te 'schrijven; 
en nu ben ik zover, vergeef me· als ik je kwetsen mocht. 

Jij sprak over Herfst. en Lente, over Leven en Opstanding;, jij wilde 
niet uit die doodssomberheid t.ot mij schrijven; met de opstànding in vooruit
zicht - onwi)Jekeurig dacht ik aan hen die in, die koude Winternacht zijn 
gebleven - dood, gebleven in de dood .... Herfst, - met recht zouden wij 
met somberheid bevangen mogen worden, warit is de Herst n~et de voorbode 
van de komende Winter? Hoevelen zullen· ook in deze Winter in die ban:e 
koud,e achterblijven? Zouden wij dan niet de Lente veeleer zó moeten ver· 
staan'? Eerst dóór .die doodssomberheid tot de Opstanding? 

De Herfst is voorts niet een t,ijd tussen de tijden, noch· een wereld apart 
tussen twee werelden! De Herfst is zeer nauw verbonden met de Winter, ge
lijk de Winter met de Lente. De Herfst is de v~orbode van de komende Win
ter, zoals de Storm votKafgegaan wordt door de stilte, zoals de stem des roe-
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pende in de woestijn de voorbode was van .de .koms.t v.an .de· Me~sill~= ~m:.~un-
·nen.·wij deze analogie oneindig ver doortrekken. ·.<:,.·:.•. ='·'i: ::c•1it: 

Kort en krachtig gezegd: een wereld· tussen t'Wee iwere!d~n: ~~t1t~i. nitit! 
. Verstaan wij de .Herfst, dan verstaan·. wij de Winter,. e.n we -:.?;oqq~ .tieb~nle 
pas verstaan indien we de Winter verstaan liebben. :_ , ... · ·· ,. ·.: -~·· 

Deze kosmische verbondenheid is zo onheJ;Toepelijk, dat aan fl..e . waarheid 
ervan niet getwijfeld kan worden; pas wanneer we G~}goth!l_lJ.ebl;l~n ~~rst~an, 
verstaan we de opstanding. Willen wij leren verstaan de komende dingen, d~n 
moeten we _eerst het heden hebhen verstaan. Wie van o.ns yers\aat ,riog: het 
h.eden? Wij ho~~n het, ·zien het, voelen hei; d~ch- v~rstaan Wij het? :·. :, , Zo 
ja, de toekon1st zal voor ons zijn als een geopend boek. . . 
· En ~u; wat ~oete~ we doe~, wille~ we dat deze Herfst ~iet uitmi)ndt In de 

ondergang, maar opbloeit jn de Lente? Zou het an~~oord ~iet eerst 'ni~eten 
zijn: Làten we dóór de: Winter de Lente tegémoèf g&lm·, ni:.a.w~ slechts doór de 
ond~rgang v~n.· onszelf_ in ·onszelf kà~ ·a·aarna ,de Lente· ir:l.ons opbloéie~, -hec 
he.erst te weten _door de kracht van de ·Opstanding. · . . 

Slechts ~ó kurmen jij en, ik pioniers wo i-den van dat. Rijk, willen wij op· deze 
-·oude wereld iets beteke~en voor religie, voor cultuur, vqQr staai eri voor maat

schappij, te weien: niet door de kracht van onszelf, maar van' Hem die kwam, 
de dood c:i~erwon v!)or ons beho;"d. · - · 

"- If Winter ·comes can ··Spring he far bebind?" - Neen, niet ver meer; 
maar van. de Hèrfst naar de Lent~ is nog zo vêr. . . . en 'de Winter is zo èen

·zaam, zo .. kil, zo koud. En ~ié weèt halen wij het niet zoals die oude mensen 
uit wie de levenskracht is geweken; weggedragen - koud -·dood -
"- Spring wh:r didn't you come soon! "'· ~ 

. Waarde Anonymus; een kleine accent verschuiving, nochtans: zo uiterst be
langrijk, en ..•. ik kon het niet nalate.n. 

" S.J.M. SIJAUTA. 

Open brief van Anon4mus aan een Oosters Student 
Beste A., 

Voor wat,- hoort wat. Nu-ik van de Redactie elke maand ru~mte in dit blad 
krijg oni mijn brieven aan jol\ te schrijven,· kan ik toch .moeilijk e.en verzoek 
weigeren, dat de Redactie . !Dij deed; nL in· te gaan op enkele reactiès op hei 
artikel van de heer T. G. H. (in het November I)ummer). Niet alle ingezo1,1den 
stukken konden (met het oog· op de .:ruimte) in ·het :nieuwe tre'fpunt 
worden geplaatst,. en daarom dacht men dat, dit. de beste oplossing ~ou zijn. 

Je vindt het wel goed, zeker, .dat we ook anderen betrekken in ons "schrif
telijk gesprek"? 

We}nu dan: 't gaat om brieven van . de, heren L. H. $. (A,msterdám) en 
S. J. M. S, (Qordrecht). Voor beiden is d\ls 9e aanleiding hèt artikel: "Tqs
sen t.wee werelden"-~ je weet.nog wel, _het stuk met de typering van Gerefor
meerden, Rooms-Katholieken en Hervormden. 

De kwestie van de verschillende. Kerken laten -we deze keer maar x:usten 
- dat komt nog wel eens, als jij ,er .tenminste iets voor voelt. 

Nu gaat het dns vooral om twee dingen: -
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Het eerste punt is uit de "Dordtse Brief". Ik citeer: "Willen wij. spreken 
over twee werelden, dan kunnen we hieronder verstaan: de Gemeente van 
Christus en zij. die niet tot deze gemeente behoren. . . . Als w~ Christus niet 
belijden, dan staàn we in die ande~e wereld - daar tussen in als toeschouwer· 
staan, is niet mogelijk". 

. Toeschouwers - ingerukt! Dat is een echt Christelijk geluid. Vóór Chris
tus of tegen Hem (Lucas 11 : 23) - een middenweg tussen "Ja" en "Neen" 
bestaat er niet. 

Maar tegelijk ·ben ik zo hang voor een misbruik en m~sverstaan van dit 
illles. 

Christus zelf sprak over de mogelijkheid van een "niet ver zijn van het ·· 
Koninkrijk Gods". 

- Dat kan dus Óók. En lees vooral eéns Lucas 9 vers 49 en 50; qaar gaat 
Jezus in tegen zijn leerlingen, die anderen willen buitensluiten, omdat deze 
Hein. (Jezus) niet .volgen. In ·deze situatie waagt Jezus het wij<l,e woord: Wie 
niet tegen U is, ii voor U. Dat is toch wel oneindig ver af van_ een enghartig 
neerzien op allen, die nie.t tot dè eigen kring behoren. 1 

.. · ' : 
. ' 

Maar S. heeft gelijk: we moeten weten dat de Bijbel ons niet op de tribune 
laat zitten, vanwaar we rustig het spel van_ anderen kunnen ov~;zien. Wijrelf 
worden tot een keuze geroepen. Een keuze, die gevolgen heeft en risico'~ met 
zich mee brengt:.;(T.G.H.). Maar dat doet elke belangrijke keuze. 

Volk, Staat en Kerk (in Indonesië evengoed als in Nederlànd) hebben 
niets aan mense11_ die altijd neutraal blijven; d.w.z. die van twee wal).en eten, 
zich op de vlaktè 4ouden, iedereen een beetje gelijk geven, en-met niets en 

. ' niemand in botsing _.willen komen. 

Wie niet durft t11 kiezen, kan niet leven. 
Dan het twçede: De Amsterdamse Bri~f. T.G.H. sprak over "~ens~n, die 

de gave ontvang9D·'van het inzien van .de onvermijdelijkheid va,n het Christe
lijk geloof in het leven". 

En -~.H.S. vraagt: als het om ontvangen gaat, dan is er ook een1 gever. Kan ' 
er .echter dan nog sprake zijn van een "vrije wil"? (Verder citeer' ik weer 
letterlijk): "Veronderstel, dat de vrije wil van de mens volkomen is, ook wat 
betreft het aannemen van het Christelijk geloof, dan kan ik het ·alleen aan
nemen bij die· mensen~ die. (uit§luitend) in aanraking komen met het. Christe· · 
lijk geloof. 

Maar als de schrijver denkt, dat de vrije wil "beperkt" is of "uitgesloten" 
dan vraag ik me af, waárom.geeft God alleen het Christelijk geloof (en dan 
welke, er zijn immer' zoveel varianten?) Komen de andere godsdiensten dan 
niet van Hem?" ' 

Ik geloof nie~:~i ik moet· proberen nu op al deze vragen te antl'(oorden. 
Alleen dit: hoe zijn we eigénlijk bij deze 'Problemen terechtgekomep.? Hef 
uitgangspunt was immers de kwestie óf en hóe een mens er toe 'iOn komen 
het Christelijk geloof te aanvaii,I'den. 

Als ik me ni~i vergis, moeten we terug naar die ene zin van T.G.H.: ,, ...•. 
geloven is iets toegeven; je gèeft n.l. toe dat je in iets g;elooft". 

Dat lijkt me niet Bijbels. De Bijbel vraagt ons niet of • we a.j.b. in • iets 
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willen geloven; in een bepaalde leer over God, over de vrije wil, over ·de 
waarde van de andere godsdiensten, en vul ~aar aan. De Bijbel stelt ·ons voor 
een (excliseer dit 'mode-woord) existentiële keuze: of we ons met heel ons 
bestaan, met onze vragen en problemen, met onze zorgen èn met onze ver
wachtingen, willen toevertrouwen aan deze God, de God van Israël ;en de 
Vader van Jezus Christus. \ 

En die vrije wil dan? Geeft God en ontvangen wij? Wie is de eerstç? 
Hij, die h:i zijn .leven Christus is tegengekomen. zal altijd blijven erkennen 

dJlt, deze ontmoeting aan Hem te danken îs, die ons hier op aarde opzocht. 
Hij zal ook weten daf onze liefde noÓit iets anders kan zijn dan een antwoord 
aan Hem, die ons het 'eerst heeft liefgehad. ' 

Beste A., . denk niet dat ik stiekum over al de geopperde vragen probeer 
h17n te stappen met één grote sticht,elijke stap. Als jij het ~oed vindt, 
praten we er samen wel eens uitgebreid over; .over .de verhouding van het 
Christelijk geloof en de andere godsdiensten, over de verschillen tussen 

I . 
Protestantisme en .Rooms-Katholicisme, enz, 

Maar :nu laat ik dit alles. er welbewust buiten. Omdat het onze •aan· 
dl)cht ;ou kunnen ~leidên van het centrale: dat ~t in de Bjjbel niet gaat 
o~ het geloof in allerlei leerstellingen en instellingen, maar om de per
soonlijke ontmo~ting. van een mens,· van jou e'n mij, met Christus - met 
God zelf. 

Je kunt geloven in de waarde van de relativiteits-theorie; ·en je kunt als 
kind "aan" Sinterklaás geloven (dat is: aanneqten dat' hij bestaat). Maar het 
geloven vim de Bijbel is "noch het een noch het ander - geen erkenning van 
de waarde van het geloof voor bepaalde mensen èn geen inàtemmen met de 
mening dat God wel zal bestaan. Maar het is: · 

Weten en vertrouwen dat je in leven ·en sterven het eigendom van Jezus 
Chr~tus berit. 

Om deze keuze gaat het. 
Onze allerbeste wensen; sterkte en su,cces met je studie. 

Hartelijke gro!lten, 
je A. 

.. 

~ 

Op slechts één voorwaarde ontvangt U "de ~veuaar" yan maand tot maand : dnt Uw 
juiste adres bekend is en bekend blijft. Zend bij verhuizing duo oven 'n kaartje - that's all. 
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KORT .~PLAATSELIJK NIEUWS'' 
Amsterdam - zie voor kringen, catechisaties, cursussen, etc. de 

contactbrief. 
Deze brief wordt o'ok op áanvraag toegezonden. 

"Pick-up"-avo,nd: Zondag lOFebr. op Amsteldijk 31. 

Amsterdammers: Op enkele teruggezonden ,;Contactbrievèn" 
is naam en adres afzender vergeten. Wil dit verz:uim s.v~pl. p.o. 
herstellen! Wie nog niet retourneerde: let hierop a.u.b.! 

Delft- Wij zetten de discussie voort over "\<erticale" problemen. 
Deze verticale-vroeg-kring begint om 7 uur en komt bijeen (geen 
gesloten gezelschap maar voor ieder open) op 22/1 en or 3/2 en 
19,2 op Frederik Hendriklaan 89 bij T. J. Sahertian. · 

·De laat-kring (aanvang 9 uur) zet de open discussie voort op 
29!1 en 12/2 en 26/2 op Duivelsgat 34. Hier zijn het de "horizon
tale"1 actuele problemen. Al wat. op dit gebied in het midden ge
bracht wordt komt in discussie. 

Enschede - discussie-kring - op Oldenzaalsestraat 10, aanvàng 
7.30 uur op Vrijdagavond 22/2. Onderwerp wordt op 18/1 vast
gesteld. 

Rotterdam - gesprekkring op .13/2 bij Bolung, Prove~ierssingel 
16. Het discussiepunt van 23/l. 

De overige steden verder in onderling overleg. Fijn van Draat. 

Leiden. De kring over de ethiek ·in verschillende godsdiensten zat'' 
niet (zoals in her Decembernummer stond) op 1 Februari, maar op 
4 Februari plaats hebben (om 8 uur, Rapenburg 125). Er kunnen 
nog enkele belangstellenden bij. -

I 

Utrecht. 31 Januari komen we weer bij elkaar als vanouds <;>p 
de Oude Gracht 425, om 8 uur. Misschien zien we nog "nieuwe" 
gezichten? 

Dordrecht. 2 Februari hoop ik in Dordrecht te zijn en ·~ avonds 
de J. en E.-kring te bezoeken. Ik reken op vele ontmoetingen! 

Bijlefeld. 

-~ 
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IN 'T TREFPUNT 

EEN TREFFEN MET THE GWAN HIEN (zie Nov. nr.). 

In dit stuk van T. G. H. vindt men het voor een Duitenkerkelijke 
inderdaad onbegrijpelijke dat het Christendom zo versplinterd is in 
de. talrijke ril~ht.ngen, ieder met haar eigen stijl. Ik hoop, dat ik het 
onb~grip kan laten pl11-ats maken voor begrip en hierdoor misschien 

1 voor waardering. 
Om te beginnen wil ik cónstateren, dat er een heel groot verschil 

bestaat tussen een koele, ongelovige. Hollander en een geloyige 
Christen Hollander: Juist omdat de Hollander door~aans als het nuch
terste volk in Europa wordt beschouwd. Om dit echt goed te reali
seren moeten wij scherp omlijnen, wat zulk een geloof inhoudt. Dat 
is: in de allereerste rang: het Geloof, dat GOD;· de·· schepper van de 
Natuur: dus van zon, maan en stèrren, van deze planeet en het 

· 'leven hierop, met inbegrip van de mens, en. van de persoon zelf, als 
medemens ooit heeft vertoefd op d((ze planeet. In, de tweede plaats, dat 
Jezus, de timmerma~szoon van een klein plaat&je Nazareth, deze 
GOD zelf was. Het Christendom omvat andere·geloofspunten behalve 
deze twee; doéh deze twee alle~n zijn mij voldoende het beeld te 
doèn rechtvaardigen van een vlakte, met daar midden op een hoog 
in de lucht uitstekende berg. De mens óp de ·begane grond, de onge
lovige, ziet het Christendom· als één berg, maar pas wanneer hij 
zijn -voet zet voor de bestijging, realiseert hij,zich, dat er verschil
lende paden-leiden, die tot de top kunnen voeren. Nu hebben .bergbe
klimmers eenmaal verschillende meningen, hoe ~ij op de top m·oeten · 
komen. De Alpinist zou het liefst alle bergen met een stukje ~ouw 
en houweel willen bestijgen, terwijl men in Amerika geen berg iri de 
regel zal beklimmen, voordat er een fatsoenlijke asfaltweg naar de 
top is aangelegd. Het essentiële van het Christendom is dus niet het 
belijden van het geloof onder een of andere. kerk, doch het essentiële 
ligt hierin, dat men tot deze geloofspunten komt. 

Het ·stuk -besloot met de toegeving, dat "door redenatie en den
ken" alleen men niet tot het Christendom komt, maar ~dat veel meer 
èen "gave" voor dit inzicht nodig is. Ja en· neen. Niet, indien dit 
woord "gave" opgevat Wordt in 'de gewone zin van het woord, 
want daarmede verklaart men niet, waarom het grootste deel van 
de wereld ongelovig i!!; Waarom deze '"gave" 'dus zo spaarzaam -is 
uitgedeeld. Maar wanneer het woord "gave" inhoudt -de voor· 
waarde, dat de ontvanger ook hiervoor ontvankelijk -is en moet zijn, 
dan kan ik het ermee eens zijn. En dan is ook te verklaren, waar· 
om onze wereld, met name de bov:enlaag van de beschaving, spot 
met het Çhristendom, spot zelfs met het bestaan van een scheppende 
Jilacht. De tegenwoordige mens is te trots om elke gaye te ontvan
gen, hij is niet alleen het centrum geworden \ran zijn gedachtenwe
reld, maar ook de heerser, en e~kent als zodanig geen hogere macht 
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meer boven zich. Hij heeft zichzelf beroófd van de wortel, die hem 
tot nog toe gevoed heeft met het voedsel, dat slechts heilzaam kan 
zijn. 

GOPINGGAM. 

WAAR HET OM GAAT. 

De kern van het probleem door T. G. H. in "Tussen 2 werelden" 
- zie het , N overobernummer van "De Evenaar", - ligt in ~feite 
besloten· in het einde van het artikel: .. · .. "Zeker is het meer waard, 
als men de overtuiging heeft, dat het Christelijk geloof in het leven 
onvermijdelijk is .• Maar hoe krijgt men déze overtuiging? Mijns in· 
ziens is deze niet alleen door redenatie en denken te verkrijgen, maar 
doordat bepaalde personen op een iegevim ogenblik de gave o~t· 
vangen van het l'nzien van de- onvermijdelijkheid van het Christelijk 
geloof in het' leven." Primair blijft dus het Geloven; de behoefte er 
naar, de onvermijdelijkheid er van; daarna, dus secundaiJ;;, rijst de 
vraag: "Geloven, maar hoe, in welke banen, in w~t voor kerkver· 
band?" 

Misschien ware .het beter het "Tussen 2 ~erelden" aldus op te 
vatten: ·aan de ene ka1_1t de wereld die niet gelooft, , anderzijds de 
wereld die gelooft; T. G. H. immers ziet zich- tussen een Rooms
Katholieke were!d (die gelooft) en een Protestantse Wli!reld - met 
vele denominaties - (die gelooft). De· "2 werelden" in bedoeld 
artikel zijn te vangen onder dezelfde ·noemer v~n het Christelijk _ge· 
loof, dat zich weliswaar op zeer onderscheidene wijze uit, maar toch: 
het Geloóf blijft het kleinste gemene veelvoud ervan. · 

Wat we onder "Geloof" te verstsari hebben is een ~oeilijke zaak. 
Geloven is ond'er meer het zich weten--thuis te horen, te zijn, in de 
wereld die gelooft. Maar: nu gaat het erom op welke manier te ge
loven, anders gezegd: tot welke kerk'of welk kerkverband te beho
ren. Het konii er nu- op aan binnen deze wereld die gelooft,_ een 
keuze te doen. T. G. H. stelt dan de vráag, wie z'n schuld het is wan
neer men de keus niet kan en durft doen en komt tot- de conclusie, 
dat het niemarids sch1,IIQ. is, want a~n wie wa~ het te danken dat hij 
niet in een Chr. gezin was geboren? Eri hiermee werpt T. G. H. "de -
schuld" - d.w.z. de onmacht om tot een keuzebepaling te komen. 
__,.. op de situatie waarin zo iemand ligt, op factoren buiten- dtr" 
mens,. Om eens· een heel zwaar woord te gebruiken: de verantwoor
delijkheid .van de keuze wordt zodoende van de mens die gelooft, 
afgeschoven! Maar., door het Geloof -lees er Hebreeën ll eens op 
na --::- kan en mag de mens juist stelling kiezen .. Uiteindelijk is het 
ook niet de bedoeling om rustig vanuit je veilige venster naar het1 
geloof en geloop van andere kerkgaande mensen te kijken, anders 
verval je in een vrijblijvend objectivisme of de eerst zo critische 
instelling verwijdt zich tot een alles-is-goed-relativisme. Uiteindelijk 
moeten we· onze keuze bepalen. En de beslissing za-l moeilijker zijn 
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naarmate we ons gericht blijven houden op de. peripherie. We moe
ten de sprong wagen van de uiterlijkheden naar de kéfn vim de 
:~;a'ak. Raakt het 'de kern van het Rooms-Katholicisme door deze te · 
schetsen als de wereld met haar Paus én gebeden? Zijn Rooms· 
Kll_tholieken trouwe kerkgangers alleen uit Plichtsbesef? Ja, inder· 
daad kent het Protestantisine menigVuldige splitsing en de opvat· 
tingen ,pmtrent Zondagsheiliging zijn licht en zwaar, naast elkaar. 
En misschien worden er wel dophoeden gedragen door Rooms
Katholieke meisjes en daarentegen geen hoge hakken doo,r Gere
formeerde damès en natuurlijk is er ergens eigengereide mentaliteit 
en gaat men elders op de:'fiets ter kerke. . 

-Al deze dingen merken we op als we goéd. naar buiten kijken, al 
deze mens11n zien we rond lopen en sommige ervan kennen we met 
naam en toe·naàm en al deze mensen heten Christenen en het grote 
gevaar is, dat we door al dez~ soorten Christenen, die we zien, de· 
Christus zelf nièt zien. En hier komen we op datgene waar 't om 
gaàt, op de kern van de zaak: eerst vanuit Qns venster n,ar Christus 
zien; maar dan ook alleen naar Christus; op 't laatst verdwijnen 
alle mensen met dophoeden of zonder hoge hakken, we,'weten wel 
dàt ze er nog zijn en door· een ooghoek zien we ze nog wel, maar 
Christus , obsedeert ons, ijij legt beslag op ons, Hij roept en wij 
komen; we wagen de sprong door 't raam voor de navolging van 
Christus -.n.b. met ártdere Christenen! -en "lopen mee", maar 
àchter Hem, -want het is volgen, èrgens in de stoet. 

LOSSE GLOSSEN 
(no. 6: "de Ander"). 

HAN BING KONG. 

-~ 

' . 
"Wist gij niet dat Ik 'bezig moei zijn met 
de dingen van mijn P ader?" 

Wij hebben toch iets .uit Jezus' jeugd; dit zegt Hij. op 12-jarige 
leeftijd tot zijn ouders ....."" lées eens dit. ~.jeugdverhaar' in Luka& 
2 :40-52.- , 

Wij hebben eigenlijk heel veel uit Jezus' jeugd: dat slotzinnetje: 
(vers 52! ) "én .Jezus nam toe in wijsheid en gro()tte· en g~ade bij 
God en mensen" .... 

Hoe wil je 't opgroeien duidelijker en vollediger eiJ. mooier type
ren,?. De psyèhische ontwikkeling• en de verstandelijke groei plus 
het :r:ijpend inzicht: "wijsheid". Dat is natuurlijk meer dan het leren 
van het alphabeth en zo; mel;)r ·dan wat school.kennis en wat. boe-. 
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kengeleerdheid; het is juist dat wat ouders zo vurig ~erlangen te 
zien in het-opgroeien van hun kinderen. En "grootte": het lichaam 
wast op: puberteitsverschijnselen, het kind wordt jongen .en de 
adolescentie zet in - de jongen wordt man. Maar dan komt ook het. 
derde: de ·verhouding tot Hem en hen; hier. prachtig vastgelegd i~: 
"genade bij God en mensen'': de beide verhoudingen volkomen 
zuiver bepaald! 

Het is ~en kunst die dertig jaren zo kort en zuiver te schilderen. 
Dus: ·eigenlijk weteri we alles wat we weten wilden over die "onbe- · 
kende" jeugdjaren. Ten overvloede komt alleen nog even dit ver
haal van de twaalfjarige Jezus' erbij·; toch niet geheel "ten over
vloede": hier wordt -iets gezegd dat een preludiuiD. inhoudt op wat 
er straks- na de dertig jaren- gebeuren gaat; gebeuren gaat tus
sen Jezus en zijn moeder Maria, gebeuren .gaat tussen Jezus en ·de 
ménsen. ' 

Zo heel fel getypeerd in die paar 'woorden: "wist gif niet dat 
Ik .... ": hier begint het al dat zelfs zijn eigen moeder "het nie.t 
meer weet"; Hem niet begrijpt; verkeerde gedachten en fantasieën 
over Hem heeft; iets heel anders Ve!wacht dan wat Hij komt zeg
gen en doen en open~aren. Zelfs 'zijn eigen moeder zal het grote 
geheim van -dit Leven van haar Kind Jeuzus.nog moeten gaan. ont
dekken .. 't Is werkelijk fascinerend om te lezen hoe Jezus zijn 
moeder· ?oor al groter spanning .en vervreemding heen ~oet leiden 
om haar tot de grdte ·ontdekking te brengen-: pas met Pasen gaat 
Maria begrijpen wie dit Kind was: haar Heer! 

Hier - in dit woord van deze "glosse" is cJ.an de eerste - nog 
pijnlijke -verwondering, hier is 't begin van de "vervreemding" -
een vervreemding die door moet -zetten.tot Hij volledig de Vreemde 
voor haar geworden is, "de Ander" --:-- opdat de moeder-kind-ver
houding omgezet kon worden in de allermooiste verhouding die er 
in de wereld bestaat: de Heer en de discipelin, de Meester en zijn 
volgeling, God en Zijn kind .... 

"Wist ge niet dat Ik .... ?" 
Och laat mij gaàn begrijpen wie Gij zijt. ... · 

\ 
/ 

;_Laat Mij geworden". 

In het evangelieverhaal maar_et'm heel klein stapje verder dan de 
vorige glosse vindt U deze woorden van Jezus gesproken ~ot Johan~ 
nes de Doper: __ dus heel in 't begin van- het· Optreden van Jezus 
(Mattheus 3 : 13-17). Met een verbazend vreemdeé\traag was Jezus 
tot Johannes de Doper gekomen: "Doop oo_k mij". U dertkt mi13, 
schien: heel niet vreemd~ dalir ben .. je tenslotte Johapnes de Doper 
v.oór! Maar zó stalit het niet! J oh~n.nes doopte dç mensen, dmi)pelde 
ze onder in .de Jordl'j:an om-ze zo schoon te wassen en z_e zó voor 1;e 
bereiden op de Ontmoeting .met, de volkomen zuivere JeztJs; daar 
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moest - volgens Johannes - boete en berouw en onderdompeling 
(en verdrinking van het zoildigé leven) aan voorafgaan. · 

U voelt dat het de dwaasheid gekroond was: die vraag van Jezus. 
Hèm dopen? Dat is alleen voor vuile bezoedelde mensen opdat zij 
daarna Hèm kunnen ontmoeten! ! En Johannes sputtert danig tegen. 
Zéér begrijpelijk! ' 

En dan weer die "Vreemde", "de Ander": laten wij er niet verder 
over discussieren: "laat Mij geworden": laat Mij nu m'n gang 
gaan. 

1 Dit is niet zo ineens uit te leggen; dan staan wij volgende .. week 
nog aan de Jordaan; dit is niet zomaar metforni1lles te vatten: dit 

. zallangzamerhand wel doorbreken, met de jaren dqidelijk worden; 
- dit moet "ontdekt" worden; maar. geef Mij nu maarruimte; laat Mij 

nu de vrijheid ~e doen wat gedaan·moet, al hegrijp je -Johannes 
- er nu ook geen syllabe van. Geef Mij crediet. Later zul je ineens 
hetzien: dat dit laten dopen een bewijs is van Mijn totale solidari
teit niet heel vu;le en zwaar bezoedelde mensen: nun zaak werd hier: 
Mijn zaak!!! Maar dat komt later w~l. -Nu moet je beginnen met: 
te gehoorzamen, Mij laten geworde:r;J.! Want: Ik ben "de Ander". Ik 
lig niet in het verlengde van jullie 'systemen en adat en goedvinden 
en redeneringen; Ik kom van de andere kant!! Begin met "Mij te 
fater geworden": 

Mij, en· ni~t: jullie god of godsidee of godsformule, maar Mij 
ruimte en gehoor en gehoorzaamheid- en entree geven. 

Laat Mij.... · 
"Toen liet hij Hem geworden!': 

~ 

tss " •• 

PROF. MR, pR §1/~QW;) OVER HET PROBLEEM 
VJtN uit CULTU;RÈLE POLITIEK. 

"Ten eerste onze volksleiders moete~ weer tot kennis. komen van de erfenis 
vàn onze· oude cultuur. Ten tweede moeten we het accuiteratieproces in be-' 
schouwing nemen; dat is het verloop van de invloed en de opneming van 
vreemde milturen iD. orize samenleving en ten derde moeten we bewust zijn 
van de éisen vim de moderne tijd·, die wenst; dàt Iildorie~ië deelneemt aan de 
opbouw van de'wereldcu~tuur, die het Westen enliitöoste~·~~;';t:·· · .. 

• !-<" · • ."; -, ··--~..:.._.·,. ·f',-..,.7'· ........ --'~). ~...._,.~_ ...... ., ............... .,..,.""""". 

"Deze drie factoren bepalen de lijnen van de culll\rrele politiek, die· door ~e 
Regering gevolgd moet worden. Die drie .factoren be.lilillen de nie,ae non;sjjp. 
die gebruikt moeten worden voor Je opn"oitw van het natiÖnale opvoe,dings- • 
systeem voor -de hele samenleving. Het · ~erk van de traditionele cultu~; 
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t.w. de culturele erfenis van onze voorvaderen is het Godsbegrip. De traditio· 
.nele filosofie van Indonesië berust op de eenheid van het leven tussen God 
en de mens, op de eenheid van het leven van de mens en alle schepselen, als
mede op eenheid van de innerlijke en uiterlijke wereld. In .. verband hiermede 
is het traditionele doel van de Indonesische samenleving het evenwicht tus
sen de groep en het individu, het evenwicht tussen de vereniging en de wereld 
daarbuiten, het evenwicht tussen de mens en de natuur, het evenwicht op· 
elk terrein van het leven." · 

* •• 
En Prof. SUP,OMO: 

"Nu heek de wereld van het Oosten zich losgemaakt van het ~se 
ko~sme, nadat het alle gevolgen van ~e Westerse invloed heeft onder-
gaan n.l. de ontwi~keling van individualistische stromingen, de groei van de . 
stroming: _"zaken zijn zaken", de stroming "Excelsior" op het terrein van de ""'--/ 
stoffelijke welvaart, alsmede de ontwikkeling van de wetenschappelijke en 
technische geest in geheel Azië., 

"Evenwel is de wereld ·van de traditionele Indonesische cultuur n:iet v~rdwe
nen, zelis niet -bij zijn botsing met ~et Westers denken. 

"Het gehele Oosten ondervindt een zo hevig mogelijke cultuurcrisis. 

"Zelis het Westen ondergaat ook invloeden van het Oosten; Oosterse ge
dachten stromingen, die zich richten op het Godsbegrip, op de synthese, be
ginnen zich nu in het Westen te ontwikkelen en het Westen b~vindt zich -ook 
in een cultuurcrisis die niet minder hevig is dan de cultuurcrisis van het 
Oosten. 

Î "Intussen ondergaat de mensheid nieuwe cultuurexperimenten t.w. commu
' nistische en totalitaire stromingen van Sovjet Rusland, die in conflict zijn 

/ met Westerse democratische stromingen alsmede met het Godsbegrip van 
het Oosten. 

'· "Onder zodanige omstandigheden moet de Indonesische Regering 'de koers 

I 
van de cultuur bepalen ten opzichte van ons volk en die koe~s zal van grote 
invloed zijn op het lot van land en volk in de toekomst. 

"We kunnen niet vo.!ijg terugkeren naar de vervlogen tijden. Omgekeerd 
is onze culturele erfenis de "ba~nd" van de Indonesische samenleving, 
die wij niet kunnen verwaarlozen. ·~,...,a_...,, ..... 

·,.;?': (nr. "Mimb{lt Indonesia"). 

Ter gelegeJ;J.heid van "Human Rights Day" heeft de .voorzitter van het par
lement, Mr. Sartono een radiorede gehoud€n die dooi alle zenders van Radio 
R.I. is gerelayeerd: "het Indonesische volk heeft aan de tot standkoming dèr Ver· 
klaring van de Rechten van de Mens op de vergadering der Verenigde Naties 
van 10 December 1948, ·nog niet voldoende aandacht kunnen schenken om
dat het land nog was gewikkeld in de strijd ter verdediging.van zijn vrijheid. 
Een jaar daarna echter werd de Indonesische souvereiniteit door Nederland 
erkend en van dat ogenblik af wordt in Indonesië geleefd op basis van de 
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internationale verklaring van de rechten van de mens. Dat houdt. niet in dat 
voordien deze rechten werden miskend, gezien de verschillende wetsartikelen 
waarin dit tot uitdrukking kwam. 

"Het is juist dat Indonesië Human· Rights Day viert, niet alleen omdat 
Indonesië lld is van de.Verenigde 1Naties, maar ook omdat de-voorlopige con~ 
stitutie van Indonesië diverse artikelen bevat die zijn. Óvergenomen uit de 
verklaring van de rechten van de mens:-Naast Îndonesië hebben andere lan
den, als Costarica, Syrië, San Salvador en Haïti de Human iUghts in hun 
grondwet opgen:o~en. Deze rechten,' zo vervolgde, Mr. Sartono, hebben betr~k
king op . politieke, sociale, culturele en andere facetten van de sam~nleving. 

"Deze rechten zijn niet alleen gebaseerd op de democratie, maar het zijn boven' 
di~n rechten die kenmerkend zijn voor een rechtsstaat. Vandaar dat dieze 
rechten die in de koloniale periode, noch in de Japanse tijd waren gegaran• 
deerd, ·voor Indonesie-·- zijnde een rèchtsstaat - van bijzonder grote bete
kenis zijn. Echter mogen naast de rechten, de plichten-niet worden vergeten, 
zowel de rechte~ als de plichten moeten in practijk worden. gebracht. De op
neming van de Human Rights in de grondwet betekent op zichzeil nog slechts 
dat Indonesië de rechten van de mens erkent. Nu gaat lièt èr. Qm deze erken
ning in de. practijk te bewijzen, ~n het .is zaak van allen om hiernaar ~rustig 
te streven. De erkenning en eerbiediging van de Verklaring van de Rechten 
van de Mens houdt tegelijkertijd een inachtneming en eerbi~diging van de 
Pantjasila in." 

BIBLIAVARIA 

(nr. "P.I. Aneta"). 

-~ 

P. D. Ouspensky: De Psychologie van 
's Mensen Mogelijke Evolutie. 
(Uitgave: Servire, Den Haàg. 1951. 
Prijs f 1,95.) 

Dit uit het Engels vertaalde boekje is een deel van de "Zilvermeeuw-serie" 
en ziet er door het handige zakformaat, de aardige plastic-omslag en de 
prettige lettertype werkelijk heel àanlokkelijk uit voor het grote publiek. Wie 
niet door de zwaarwichtige titel is afgeschrikt, zal wellicht de geneigdheid 
voelen opkomen tot·het neertellen van twee Julisantjes minus vijf centen voor 
de vijf lessen, die dit werkje omvat. · 
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Wil men echter de kans, dat men van deze "ruilh!lndeling spijt zal hebben, 
tot een minimum reduceren, dan lijkt het mij nuttig met het volgende reke
ning te houden. 

Het is niet doenlijk op dit werkje uitvoerige critiek te leveren, omdat zulks 
het schrijven van een ander hoekje zai vergen. Het zij dus voldoende een enkel 
punt hier te vermelden. 

De schrijver wil uitgaan van een- hijzonder stelsel, dat hij omschrijft als 
één, dat de mens hestudeert vanuit het standpunt "van wat de mens kan 
worden",,en .niet "van wat hij is of schijnt te zijn."·Y~Lnzelisprekend kan hij 
echter ook aan dit -laatste standpunt niet zonder meer voorbijgaan, en du.s 
geeft hij in de eerste twee lessen zijn visie op de mens, welke ook volgens 
hem niet overeenstemt met -de vondsten .van de wetenschappelijke psychologie. 
Tot zijn mening, dat de mens geen eenheid vormt, doch een opeenvolging van 
"ikken" waarin geen orde is noch systeem, zou men moèten komen door zelf
waarneming. Hoe dit te rijmen valt met zijn uitspraak, dat de mens een 
·machine is, en nog weL een bijzondere machine, is moeilijk in te zien. Out
Jeent de grofste ·machine niet haar bestaansrecht aan een zekere wetmatig· 
heid, waaraan ordening en systematiek i:r;thaerent zijn? Afgezien daarvan 
dient hier erop'te worden gewezen, dat men een mens wel met een machine 
kan vergelijken maar zulk een vergelijking mag niet overgaan in een 
identiek-stellinff. Door de anti-houding tegenover de academische psycho
logie, die uit het gehele werkje spreekt, wordt het twijfelachtig,_ of het pu
bliek met dit werkje gediend is. Men hoeft in de wetenschap niet met elke 
theorie eens te zijn, maar men hoeft, daardoor ook niet anti-wetenschappelijk 
te zijn. 

NG PO KIOEN. 

"Evangelische benadering van de mens". U~tgegeven door Van Keulen in 
.Dellt ïn 19!Ü. Vele auteurs, o.a.: Dr. Ph. I. lqenburg, Dr. A. Hijmans, Mej. 
M. James, Prof. Dr. G. Brillenburg Wurth, Dr; J .. G. Fernhout. Uitgegeven ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Centraal Bond voor inwendige 
Zending en Christelijk Maatschappelijk Werk. 

Een interessant werk. Het Evangelie middenin de wereld vandaag. 
Uit de Inleiding van Idenburg citeer ik een paar alinea's die veel van de 

opzet van dit verzamelwerk duidelijk maken: "in de 19e eeuw hadden het 
rationalisme; het kapitalisme en ·het individualisme het culturede beeld van 
West Europa in toenemende mate bepaald". Dan vólgt een fijne analyse van 
deze drie. zaken met al hun gebreken. Nu is "de mens van 1951 de mens op 
het keerpunt. Hij is niet meer die van 1901, hij is nog niet die van het jaar 
2000. Het oude is bezig voorbij te gaan. Het nieuwe is nog niet gekomen." 

We beleven nu de afbraak van het oude en wij bespeuren hier en daar iets 
van het nieuwe dat - misschien - komen gaat en in de beschaving van nu 
,,is een groot lichaam met een magere ziel". Het nieuwe kondigt zich evenwel 
-aan: "men beluistert het allerwege en op allerl~i wijze. In de forse klanken 
van het existentialistische denken zowel als in een vernieuwd kerkbesef, in 
he.t ·pleidooi voor planning in de samenleving zowel als in dat vool-". gerichte 
cultuurpolitiek, in het streven tot hervorming ván _§chool en-opvoeding en 
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in de modernisering van_ het gevangenisstelsel, .in de zorg voor de massajeugd 
en in de vernieuwing van het maatschappelijk werk". En dan: "aan de Kerk 
is de Verkondiging toevertrouwd welke op het keerpunt mag klinken. Zij kan 
het nieuwe vervuilen, wijden, bezi~len. Zij za~ dit 'moeten doen, zal de mens 
zijn wezenlijke.-volheid vinden, zal er een geestelijk fundament zijn voor de 
ordening der maatschappij' en zal de gemeenschap uit een waarachtige ver· 
bondenheid leven". Nu zal het veraer wel aan ieders smaak en perso~nlijke
in'teresse-sfeer liggen wat verder in dit. boek van belang geacht wordt:_ of het 
hoofdstuk van dokter. Hijmans over "oude gedachten in nieuwe tij'd~' of de 
"Apostolische · benadering" van Harder of "de paedagogisch-psychologische 
~enadering" ,van Visser of "Medische benadering" van dokter Kuiper .of de· 
"Pastorale benadering" van Fernhout. Elck-wat-wils! Maar: interessant en 
weg-wijs-makend en aan het denken zettend is dit werk van f 5.90 zeker! 

~-

REDACTIE-KRETEN 

~.Er zijn nog enkele kalenders 1952 - mooi uitgevoerd, 
natuurlijk in de hahasa .· lndonesia - beschikhaar à f 1.50 
per stuk. Uitgegeven door de Badan Penerhi't Kristen te 
Djakarta. Te hestellen via Evenaar. 

~ De nie~we . vertaling van de hele Bijbel is Ditgekomen! 

Wij kunnen uit kleine voorraad deze Bijhel geven tegen 
de allereerste intekenprijs f 3.50 per stuk. Aanvragen te 
richten tot Amsteldijk 31. 

~ Door he~iddeling van een, Indonesische relatie is 't 
momenteel mogelijk textiel (lappen stof voor jas, overhemd, 
costuum, mantel) met ± 50% korting te verschaffen. 

Society-nieuws moet - het spijt one erg.- door de overvloed 
van kopij overstaan. In het volgend nummer dus weer; let daar 
op s.v.pl. "Presteerders en Presenteerders"! 

I . 
~ Er zijn nog enkele nummers Noveml:kr en December "De 
Evenaar" - ·op aanvraag - te verkrijgen. 

'Mogen wij de - vrijwillig - betalende abonné's verzoeken voor '52 de 
f 3.- te voldoen? (Giro 515313 t.n.v. Fijn van Draat A'dam Z.). 

~- De Evenaar kent slechts één conditie: Uw juiste adres! 
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51/52 
\Vij werden bij de .overgang - 't oude jaar uit, 't nieuwe in -

vergezeld door vele goede wensen: per brief, per kaart, per kaartje 
tot ons gezonden. "Dat deed deugd" en verwarmde ~t· hart. Nu is 
het or~mogelijk gebleken allen persoonlijk terug te schrijven. Beiden 
waren wij het serieus van plan, beiden moeten 'Xe er van af zien: 
tijdgebrek. Mogen wij 't alYen zo nog eens zeggen, dat in de vriend
schap waarin wij met zovelen van U ons. ·verbonden weten en ook 
van onze kant alleen,maar-één'wens is: ~at het U echt goed ga dit 
jaar :- naar lichaam en .geest!, in hart en leven. (Zie pag .. ~!) 

HaJ;"telijk dank voor Uw goede wensen! 

de bijlefelden en fijn-van-draten. 

EVENAAR SERVICE (niet te .evenaren IJ: 
e logies-adressen 

e tijdschriften (tegen gereduceerde prijs) 

e boekwerken recenseren (en behouden) 
e opsporingsdienst· van "verloren vrienden en vriendinnen'' 

e doorgeven van grote gebeurtenissen in persoonlijk en 
familie leven. 

.,WOORDENLIJST .. ! 
Een niet-officiële verklarende. woordenlijst circuleert in de B-ritse Admi

raliteit. Hier volgen enige fragmenten daaruit, ten dienst~ van de andere· 
11/ 2 millioen mensen, die met offici~e correspondentie te maken hebben. 

Bij. het behandelen ,van dit onderwerp ben ik volkomen onbevoor-
oordeeld = Ik-weet geen snar!' van het-hele geval. 

De opvatting wint veld = Twee zeer oude stafofficieren menen ... 
In •overweging = Niet in overweging. 
In ernstige overweging = w.e· zullen de map wel eens opzoeken. 
Overstelpt door· werkzaamheden = Hebben slechts 11/ 2 uur ~ijd voor 

de lunch. , 
Zoals Your Lordsbips bekend zal zijn = We hebben helemaal ver

geten, de Admiraliteit in te lichten ! 
Wij zJ,tllen dit in gedachten houden = Er gebeurt niets als u er on's 

niet aan herinnert. ' 
U zult u herinneren = U bent het vergeten, als u het ooitgeweten hebt. 
Te gelegener tijd = Nooit. 
U zult beseffe.n = U bent veel te stom om het te snappen. 
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~ 1954 ~ 
•• Ik Wense U een jaar. 
dat zachte çlls z!jde is;.
Ik wense U een jaar. 

· dqt _blank ên blijde 'is; 
Ik wense lJ een Jaar. 
dat ver van krank is. 
een deugdelUk jaàr 
zo breed als •t lank is ;

1
. 

Ik- wen se U een j(!Jar • 
dat. al~ ~t voorbü is. 
een zalig jaar -
voor U en mü is; 
Ik wens U een jaar. 
zo Qods gebod is. 
dat in en \dat uit 
geheet voor Qod is:· . 
. ' 

Quido Qezelle 

WEQWIJZER 
U VINDT: 

·Prof. Dr· W•. f. de Oaay fortman over sociale ger~chtigheid pag. 2 

Vele Activiteiten (w.o. we~kprogram ~u~l) . . . . . . . . pag. 6 
I ' . • > \ 

Twee brieven (een van en een aan een Oosters Student) .. pag. 10 

"Plaatselijk nieuws" :. . ;· . . . ·--. . . . . . . . pag: -1,4 

Een ha!ldgemeen in "'t Trefpunt" / 

Losse Glossen (No. 6 "de' ander") 

-tss. l> " (Prof. Supoino en .Mr Sunarto) 

, 6iblia-varia (twe\! nieuwe boeken) : 

Redactie-kreten . . . .. , . _. . 

~. 

'En - dat doet d~ .deur dicht - : Evenaar service 
I • 

I ' 

pag. 15 

pag. 17 

pag. 19 

pag. ~1 

pag. 23 
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Uitlatingen van Mr SUSANTO 
TIR~OFRODJO e.a. te Woudschoten 

; ·ar.: 

Ik heb de e9r Uwe ~~oellentie hiernevens aan te biedi-n-e·e-n-d::-s-&-. 
eamenge~teld geh~t. rapport, weergevende uitlatineen van de Inàoneai
aobe Zaakgelastigde Mr SUS~1~0 TIRTOPRODJO e.a. tijóena een biJeen
kortus·t. te Woudschoten, naar de inhoud waarvan ha t mij vergund ziJ ter 
bekorting te mogen verwiJzen. 

AAN I 

Z1 '.4: Sxcellentie de lanister !'resident. 
1de Excellentie de Vice-Minister President 

Minieter eonder Portefeuille, 
ZiJne rà:cellentie de Jlinister v .. Bui tenland.se 
ZiJne f...xcellentie de Minister v.Uniev.aken en 

Overzeese RiJksdelen, 
te 
'!-G R A V E N B A G E. 

~aken, 



GEHEIM RAPPORT 

Uit betrouwbare bron werd dzz. het navolgende vernomen~ . 
Gedurende het weekeinde van 29 Februari tot 3 Maart j.l. werd 

onder auspiciën van de vereniging van Indonesische studenten in Ne-· 
derland, de "Rukun Peladj ar Indonesia" (Rupi) te Woudscho.ten een .· 
zgn. verbroederingabijeenkomst gehouden, waaraan behalve door leden 
van de Rupi werd deelgenomen door afgevaardigden van de "Chung Hwa 
Hui" en van de "Perserikatan Kristen Indonesia" (Perki). 

Deze bijeenkomst, waaraan door circa 100 Indonesische jongeren 
werd deelgenomen,. was uitgeschreven teneinde de stemming te peilen 
met betrekking tot een fusie van alle Indonesische verenigingen in 
Nederland. 

Na de opening der bijeenkomst op 29 Februari door de voorzit
ter van de Rupi, gaf deze het woord aan de Indonesische Zaakgelas
tigde Mr SUSANTO TIRTOPRODJO, wiens rede hieronder in het kort moge 
worden weergegeven. 

Spreker, die zijn rede aanving met "Anak2-koe" (mijn kinderen), 
vroeg de aanwezigen om hem aan te spreken met "Pak Susanto" (vader 
Susanto) en zijn echtgenote met "Ibu Susanto" (moeder Susanto). 

Sprekende over zijn benoeming, zeide hij, dat alhoewel er nog 
steeds een "Hoge Commissariaat" te 's-Gravenhage is, de Indonesische 
regering hem heeft benoemd tot Charg~ d'Affaires, met de rang van 
Ambassadeur, hetgeen volgens Mr Suaanto een novum is in de diploma
tieke wereld. Persoonlijk vond hiJ het echter het beste als men hem 
gewoon als vertegenwoordiger beschouwde. _ 

Wat het doel van deze bijeenkomst betrof zeide spreker, dat 
hij het _niet e.ens was met de algemeen bestaande zienswij ze, dat er 
onder de Indonesiärs in Nederland geen eenheid zou bestaan. Hij was 
n.l. van oordeel, dat er juist een zeer sterke band bestaat, n.l. 
de eenheid i~ nationaliteit, Er zijn wel Indonesische verenigingen 
met verschillende ideologieän, maar: wij zijn allen lid van de "grote 
ve-reniging", n.l. de Republiek Indonesië, aldus Mr Susanto. 

Wanneer er een wil tot samenwerking is en men zich enkele op
offeringen wil getroosten, kan de gedachte tusie stellig tot stand 
komen. 

Hierna releveerde hij de ontwikkelingen in Indonesiä, waarbij 
hiJ de "vrij-wording" en de daarmede samenhangende gebeurtenissen op 
vrij scherpe wijze belichtte. Zo zeide Mr Susanto, dat Indonesië de 
souvereiniteit niet op dezelfde wijze heeft verkregen als India en 
de Philippijnen, maar met geweld van de Nederlanders heeft moeten 
afdwingen. 

Het waren volgens hem de Nederlanders, die beweerden, dat In
donesiä nooit een eenheid zou kunnen vormen en daarom hebben zij 
gepoogd het federatieve stelsel op te dringen, indachtig aan de oude 
spreuk: "verdeel en heers". In werkelijkheid bleek echter al spoedig, 
dat het federatieve stelsel onnatuurlijk was en dat de Nederlandere 
er juist op uit waren om de eenheid van Indonesië te breken. E~n van 
de uitv~oeisels van deze politiek was de instelling van de zgn. Mali
no-studiebeurzen, een instelling, welke er volgens Mr Sueanto mede 
op gericht was om Indonesië "tegen de grond te werken". 

En waarom, aldus sp~eker, heeft de Rupi zo'n slechte naam? Al
weer door de Nederlandse propaganda. 

Met een algemeen politiek overzicht, waarin hij de plaats van 
Indonesië in het wereldgebeuren ~elichtte, besloot Mr Susanto zijn 

.. rede. 

- 2 -,y 
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Op deze bijeenkomst te Woudschoten is ook het ~ord gevoerd 
door he't lid van de Indonesische delegatie Mr Moh. YAMIN, die in 
zijn betoog ook de Indonesische eenheid belichtte en de pogingen 
van de Nederlandera om de federatieve structuur in te voeren be
critiseerde. Daarna haalde spreker de kwestie Nieuw-Guinea aan en 
betoogde, dat Indonesië zonder Irian niet kan bestaan. Aangetekend 
zij hierbij, dat de aanwezige Indone~ische studenten deze kwestie 
eigenlijk niet zo belangrijk vonden en veeleer de noodzaak zagen 
voor een behoorlijk~ regeling van de zaken intern in Indonesië. 

Na Mr Moh,Yamin werd toen nog het woord gevoerd door het de
legatielid A.K.GANI, die op heftige wijze een zeer verward betoog 
hield over de sociaal-economische structuur 7 van Indonesii, welke 
hij niet idealistis.ch, doch "materieel-vegegatief" wilde bezien. 
Van zijn vaak als droog zand aan elkaar han'gende redevoering ver
dient alleen vermelding zijn aritiek op de afgetreden Indonesische 
regering, die zich te veel· gebonden had aan de door Amerika opge
drongen export-politiek. 

7-4-1952. 
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Bijeenkomst te Woudschoten. 

: 1 (een) • (",:> /30/oS 

~~e~r~t~r~~~~~~~~~· 
/?:,J~';j.y 

~~ .. ~Ten vervolge op het dezz. schrijven No. 2931-M-'50 van 22-2-
1952, volgt hier een resumerend verslag van de "verbroederings
bijeenkomst" (week-end), gehouden te Woudschoten QV 29-2-1952 

~ en 1 en 2 Maart 1952., georganiseerd door de te Amsterdam geves
." 'tigde veren1gihg van Indonesische studenten : "RUKUN PELADJAR 

INDONE SIA ( RUPI ) • 

Op Vrijdag 29 Februari 1952 waren ca. ?0 deelnemers aanwezig. 
Zaterdag 1-3-1952 - de z.g. "öfficiële" dag - waren ca. 120 pa~ 
sonen te Woudschoten bijeen. 

'"Vëie deelnemers bleven nie·t het gehele week-end, maar vertrok- i 

ken reed Zondagavond. 
Onder de aanwezigen bevonden zich vertegenwoordigingen van de 

"CHUNG SAN HUI" en de "PERSERIKATAN KRISTEN INDONESIA"(PERKI). 

d Opmerkelijk was, dat van de communistisch georienteerde oppo
sitie groepen, zowel bij de RUPI als bij de CHUNG SAN HUI, nie-
mand aanwezig was. ' 
~ Daartegenover was de "PERHIMPUNAN INDONESI.A" wel vertegenwoor

digd door de bij U bekende Raden Mas SOEGENG NOTOHADINEGORO {Lo-
tjeret, 2~2-1911), o.m. secretaris van het "KOMITE PERDAMAIAN 
INDONESIA (Indonesisch vredes-comité; zie het dezz. schrijven 
No. 4982-'51 van 10-12-1951. v.) 
f 

Voorts wer-d medewerking verleend door het kunstgezelschap van 
.",. de "Perhimpunan Indonesia" de "SINAR INDONE.SIA". 

Het Indonesische Hoge Commissariaat was o.mo vertegenwoordigd 
~door de algemeen zaakgelastigde : Mr. SUSANTO TIRTOPRQDJO. 
~ Een foto=copie van het programma voor deze bijeenkomst, gaat 

bij dit schrijven. · 

Het doel van de hierbedoelde bijeenkomst was : "de mening te 
peilen aangaande een a+gemene fusie van alle Indonesische vere
bigingen in Nederland~. Hierbij werd echter uitdrukkelijk bekend 
gesteld, dat het besprokene op deze bijeenkomst nog geen enkele 
rechtskracht had. 

Vrijdag 29-2-1952 werd de bijeenkomst geopend door de bij U 
bekende SOERJADI (Modjodadi Djombang, 2-10-1920), voorzitter van 
het hoofdbestuur van de RUPI, die direct daar9p het woord gaf 
aan eerdergenoemde Mr. SUSANTO TISTOPROTI[O. 

Spreker, dfe zijn rede be~orr met "Anak2-koe" (mijn kinderen} 
vroeg de aanwezige Indonesiërs uitdrukkelijk om hem gewoon te 
willen aanspreken met "Pak Susanto" (vader Susanto} en zijn 
echtgenote met "Iboe susanto" (moeder susanto'. 

Sprekende over zijn benoeming zeide SUSANTO, dat alhoewel er 
officieel nog steeds een "Hoge Commissariaat" te Den Haag be
staat de Indonesische regering hem had benoemd tot "charg~ -
d 'aff~ires" met de rang van ambassadeur, een combinatie, aldus 
spreker welke een novum genoemd kan worden in de diplomatieke 
vmreld.'Persoonlijk vond SUSANTO het het beste, wanneer men hem 
eenvoudig als "vertegenwoordigern beschouwde. 

Hierop besprak SUSANTO het doel van deze bijeenkomst. Spreker 
was het niet eens met de algemeen geaccepteerde zienswijze, als 
zoude er onder de Indonesiërs in Nederland geen eenhein bestaan. 

Spreker ~2-
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Spreker meende, dat er juist de sterkste band bestond nl. de 
gezamàlijk~ nationaliteit. Er zijn wel Indonesische ver~nigingen 
met versch1llende ideologtën, maar wij zijn allen lid van de "Gro
te Vereniging" : de Republik Indonesia. 

De voorgestelde fusie kan zeker tot stand komen
1 

wanneer de wil , 
tot samenwerking er is en men zich enkele opoffer1ngen wil ge- ' 
troosten. 

Hierna besp!ffak SUS.ANTO de ontwikkelingen in Indonesië waarbij 

~
ij de "vrij-wording" en de daaraan verbonden gebeurtenissen op 

nogal scherp nationalistische wijze belichtte. Zo zeide hij dat 
ndonesië de souvereiniteit niet op dezelfde wijze heeft ve~kre

gen als India en de Philippijnen, maar met geweld van de Nederlan-
ders heeft moeten afdwingen, 

Het, waren de Nederlanders die beweerden dat Indonesië nooit een 
eenheid zou kunnen vormen en die daarom hebben geprobeerd het fe
deratieve stelsel op te dringen, indachtig de oude spreult : "ver
deel en heersn. In werkelijkheid bleek al gauw dat het federatieve 
stelsel "onnatuurlijk" was en dat de Nederlanders met dit "federa
tieve stelsel" er juist op uit waren om de eenheid van Indonesië 
te breken. Een van de uitvloeisels van deze politiek was het "in
stituut" van de nMalino-beurzen'1 • F.en instelling volgens SUSANTO 
welke mede erop gericht was om Indonesië "tegen de grond te wer
ken". 

En waaram 3 aldus spreker, heeft ook de RUPI zo'n slechte haam ? 
Alweer door de Nederlandse propaganda. 
Met een alsemeen politiek overzmcht en de plaats daarin van de 

jonge staat Indonesië, besloot spreker zijn rede. 

Op de avond van dezelfde dag werd een propaganda-film vertoond 
van een in Indonesië gehouden "nationale Ol:y'Tilpiade". Veel ophef 
werd gemaakt van het nieuwe sport-stadion te Djakarta, waarvan de i 
bouw slechts drie 'maanden geduurd zou hebben. 

Zaterdag 1 Maart 1952 werd om 10 uur de eigenlijke conferentie 
begonnen over de voorgestelde fusie. 

I
. Eerdergenoemde SOERJADI gaf een uiteenzetting van het standpunt 
·van het hoofdbestuur van de RUPI. Spreker zag de voorga stelde fu
. sie van alle In _ e · che verenigingen in Ne de rlarla, ge coniolneë"rd 
met de n onesische handels- 1c amen en het Indonesische Hoge Com
missariaat, als een absolute noodzaak. 

De "PERH.I1'IPUN.AN INDONESI.A" - aldus spreker - had zich reeds be-
, raid getoond tot samenwerking, ondanks het verschil in velerlei 

opvattingen met de RUPI. Deze samenwerking moest dan ook voorname
lijk berusten op de basis van de gemeenschappelijke nationaliteit. 

Voordat de RUPI echter met definitieve voorstellen kwam, wilde 
SOERJADI een door de RUPI opgesteld programma bekend maken, welk 

· v~ programma door alle medewerkende verenigingen zou moeten worden 
~ overgenomen. 

De voornaamste punten van dit programma waren : 
1. de overkoepelende vereniging ontkent het bestaan van uminori

tei ten". De leden van de aangesloten groepen zijn allen Indone-
sische staatsburgers. . 

2. Irian zo snel mogelijk terug bij de R.I. -
3. OnvooJ:'IIIraardelijke steun aan de "onafhankelijkheids-poli tiek" 

van de Republik Indonesia in het internationale bestel. 
4. De Indonesische studenten in Nederland hebben de plicht zo 

snel mogelijk af te studeren in het belang van het vaderland. 
Naar SOF.RJADI 

--3-
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~1 Naar SOERJADI mededeelde zou er reeds een studie-commissie ZlJn 
isamengesteld ter voorbereiding van de voorgestelde fusie. Deze 
studie-commissie was het reeds eens over de naam van dit overkoe
pelende lichaam nl. : "KONSENTRASIE PELADJARAN" INDONESIA" ( Concen-. 
tratie van Indonesische """stuaerîten). · . 

Deze organisatie zal bestaan uit een hoofdbestuur - een dagelijwl 
bestuur en een "ledenraad". Het principe van de ze "ledenraad" be- I 
rust pierop, dat elke 15 a~gesloten leden een afgevaardigde be
noemen, die op voorkomende vergaderingen etc. deze 15 leden zal 
vertegenwoordigen. Deze instelling is noodzakelijk, daar het to-
taal aangesloten aantal leden in heel Nederland ca. 2000 zal be
dragen, die lastig allen tegelijk op een vergadering aanwezig kun
nen zijn. (het aantal RUPI-leden, dat bij de "Konsentratie Pela
djaran Indonesia" aangesloten zal zijn, werd niet-officieel ge
schat op 600). 

Een grote moeilijkheid vormde echter volgens SOERJADI de rege
L_ zie noot ling van de financiën.LPe grootste vereniging nl. de CHUNG SAN 
P'~ina 6. met een verenigings-kas van ca. f. 20.000.-. en met een jaarlijk 

1 
. t totaal aan contributies, welke geschat wordt op 1/4 van de totaal 

tJ · b" contributies van alle andere verenigingen, maakte bezwaar tegen 
,; I" een "centrale kasn, alhoewel de CHUNG SAN HtJI wel bereid is om te 

1
; steunen. 

Nu was het voorstel van de l~I om de aangesloten verenigingen 
,. ,P/0 % van de contributies ip de "centrale kas" te laten stort6n. 
'r.-~ ... Dat de basis tot samenwerking mogelijk was - aldus SOERJADI

was te Amsterdam gebleken op de bijeenkomsten van de "TAMAN PER
SAUDARAAN" (zie hiervoor het dezz. schrijven No. 4983-"51 van 10-
12-1951. v.) · 

Er nog de nadruk op leggende, dat de hier gevoerde besprekingen 
verder nog geen rechtskracht hadden, vroeg SO~ADI de aanwezigen 
of zij zich met de door hem geschetste richtlijnen konden vereni
gen. 

De vergadering ging hiermede accoord. 

De in het programma genoemde prof.ir. DE GAAY FORTMAN, bleek 
verhinderd te zijn; daarvoor in de plaats werd aan sport gedaan. 

Op de avond van deze dag trad het gezelschap "SINAR INDONESI.A" 
~p met enige Indonesische dansen, waarna enkele filmsover de UNO 

~~werden vertoond. 

J Zondag 2 Maart 1952 sprak te 10 uur voor de aanwezigen het lid 
van de in Nederland verblijvende Indonesische delegatie : Mr. Moh. 
'D1Itbti: YAM!N . !f/ Deze deelde mede, dat hij slechts een "moment-opname" wilde ge-.• 

~1 ven van de politieke structuur in Indonesië, waarna Dr. GANI zijn 
pp lf41 visie zou geven op de sociaal-economische structuur. 

Moh. YAMIN zeide, dat in de onafhankelijkheids-proclamatie van 
Augustus 1945 tegelijk de idee van een unitaristische structuur 
vervat was. Deze gedachte dateerde reeds van 1928 en noch de Neder 

1 landers noch de Japanners hebben de verwezenlijking daarvan kun
nen tegenhouden. Vanaf deze onafhankelijkheids-preclamatie dateert 
ook het ge schil over Irian. · 

De Nederlanders, die de koloniale souvereiniteit wilden handha-
ven, organiseerden in 1946 de bekende "Malino-conferentie"; van I 
Mook wist de federale structuur door te drijven, waardoor kolonia-i 
le inmenging in Indonesië mogelijk zou zijn gebleven. i 

Maar het feit 
-4-
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Maar het feit, dat zeven maanden na de Ronde 'I'afel Conferentie, ! 

de federale structuur reeds werd opgedoekt, toont aan dat deze 
kunstrnatig was en niet overeen kwam met de "onafhankelijke souva
reine wil" van het volk van Indonesië. 

Na de "onafhankelijkheids-poli tiek" van Indonesië besproken te . 
hebben, welke YAMIN vergeleek met "neutrale-politiek", gaf spreker 
zijn mening over de Indonesische organisatie van "foreign affairs" 
welke onder de speciale leiding van Hatta stond. 

~~ Naar sprekers mening moest de diplomatieke dienst van Indonesië 
~ ~og veel leren. In de diplomatieke wereld bestaan vaste regels 

die opgevolgd dienen te worden en waartegen men ge en n gue ril lal, 
kan voeren, zoals door Indonesië de laatste tijd maar al te vaak 
gedaan is. • 

Sprekende over Irian zeide Y~UN, dat Indonesië zonder Irian 
niet kan bestaan, daar Indonesië dan niet voldeed aan het begrip 
"Pacific-staat". Irian behoort historisch aan Indonesië en vormt 
strategisch en sociaal-economisch een integrerend deel van Indone
sië. 

f.
Hier wordt opgemerkt, dat de aanwezige Indonesische studenten 
de kwestie Irian eigenlijk niet zo belangrijk vonden, maar veel
eer de noodzaak zagen voor een behoorlijke interne regeling van 
het huidige grondgebied van Indonesië). 

YAMIN besloot zijn toespraak met vijf "eisen" te stellen t.w. : 
1. Er moet een overkoepelende vereniging van Indonesiërs in Nede~ 

land tot stand komen; hoe dan ook. 
2. Irian aan Indonesië. 
3. Meer Indonesische studenten naar het buitenland. Waarom is de 

Indonesische regering hier zo krenterig mee ? Wanneer ik.minis-i 
ter van onderwijs zou zijn, zou dat als eerste punt op mijn 
programma staan. (Applaus !) 

4. Aankweken van een "geestelijke houdin§" t.o~v. Indonesië bij de; 
in het buitenland studerende Indonesiers. ' 

5. Zo spoedig mogelijk de "ware democratie" in Indonesië verkrij
gen, waarvoor absoluut noodzakelijk zo snel mogelijk algemene 
verkiezingen moeten worden gehouden, opdat "de stem van het 
volk" kan spreken. 

· J Hierna kwam dr. G..ANI aan het woord met een z.g. lezing over de 
~. sociaal-economlsche structuur van Indonesië. 

_ ··~ (bedoelde dr. GANI zou volgens de aanwezigen een particulier arts 
~t; te Palembang zijn geweest, die zich in de oorlog rijk "getjatoet" 

pp 63 had. (tjatoet =zwarte handel) V.) 
GANI heeft. li, 1mr staan. schree'llwen en schuir.nbekk~~ls een eer

-~te klas dema&oog. Het geneei van zijn betoog hing als los z~d 
aan elkaar; hij trád vaak in herhalingen. 
(de mening van de aanwezige Indonesische studenten was, dat GANI 
~ wel kon spreken tegen de massa van het Indonesische volk, 
aar niet tegen de Indonesische studenten in Nederland). 
In het kort zeide GANI : 
Ik als medicus bekijk de toestand in Indonesië niet idealistisch 

maar "materieel-vegetatief". Indonesië is een schatrijk land aan I 
grondstoffen, zowel onder als boven de grond. Om dit te exploite
ren is geld nodig. Maar dit geld moet niet gezocht worden op de · 
wijze van de (afgetreden) Indonesische regering - die tenslotte 
maar een kleine bovenlaag van de bevolking uitmaakt - nl. door 
middel van een "koloniaal-economische structuur", d.w.z. zich 
he aft gebonden aan een door Amerika opgedrongen "export-politiek". 

Het Indonesische 
<öit5-
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Het Indonesische volk lijdt honger en dit waar Indonesië het 
rijst-land bij uitsteR is. daarlijks moeten er met dure deviezen 
nog. 600.000 ton rijst in het buitenland gekocht worden. Schan
daal ! Het overschot aan deviezen wordt weggegooid aan luxe-goede, 
ren. 

Er is in Indonesië teveel partij-politiek. Wil men iets bereiken 
dan moet men zich aansluiten bij een bepaalde partij. De politici: 
hebben slechts hun eigenbelang op het oog; zij willen bevelen ge
ven. 

Dan is er nog het probleem van overbevolking. Jaarlijks komen 
er ruim een half millioen mensen bij, terwijl er slechts enkele 

, duizenden migreren. Hier moet dwang gebruikt worden. 
Aan de industrialisatie moet meer spreiding worden gegeven, op

dat arbeids-krachten van Java ook in andere gebieden in Indonesie 
worden aangetrokken. 

Ik stel twee "eisen" : le. een goede planning; 2e. een stabiel 
kabinet. 

i) Saudara YAMIN kan wel zeggen, dat dit alles niet zo erg is, · • 
maar ik zeg U dat het een feit is, dat de organisatie in Indonesi~ 
zo slachtfi~s, dat wanneer een bepaalde proclamatie (undangan) van 1 

de regering op een bepaalde plaats in Indonesië is aangekomen, , 
deze proclamatie intussen weer door dezelfde regering is ingetrok~ 
ken. 

/ Waar blijft de autonomie, welke de grondwet aan de provincies 
toestaat ? enz. enz. 

(hier wordt opgemerkt, dat al dit gepraat over "pembangunan" 
- ontwaken - , door de aanwezige Indonesische studenten met 
een grof korreltje zout werd genomen. Op de slaapzalen werden 
iedere avond "kwasie-redevoeringenn gehouden, waarbij de stem
men en mimiek van verschillende sprekers werden geïmiteerd, 
onder uitbundige hilariteit. Slagzinnen hierbij waren : "more
le-crisis" - "geestelijke kortsluiting" - "harga beras sudah 
naek"(de prijs van de rijst is weer gestegen) etg. etc.} 

Op dit "week-end" was ook aanwezig Ds. FIJN VAN DBA~, verdere 
gegevens onbekend, die genoemd Wêrd de "oontact-domine" voor de 
Indonesiërs. Ds. FIJN VAN DRAAT, die lid bleek te zi~n van de RU
PI sloofde zich wel zeer bijzonder voor de Indonesiers uit. Hij 
wa; het, die de vertoonde films en de geluids-installatie verzorg 
de. 

Tenslotte wordt gemeld, dat het hoofdbestuurs-lid van de RUPI, 
de bij U bekende Pastaradja MARPAOENG (Medan, 13-2-1925}, enig 
"inside information" doorgaf. Naar hij vernomen had - vennoedelij] 
van eerdergenoemde YAMIN - zal in de naaste toekomst een grote 
"shifting" van de Indonesische diplomatieke vertegenwoordigers 
plaats vinden. · 

De Indonesische ambassadeur te London zou naar Moskou worden 
overgeplaatst hetgeen een "promotie" zou betekenen. Bedoelde 
ambassadeur zbu een groot organisatorisch vermogen hebben, in te-

@ 
genstelling tot de ambassadeur te Parijs -PAMUNTJAK-, die naar 
Brussel verwezen zal worden, hetgeen wordt opgevat als een "de
gradatie". In de plaats van P.A.MUNTJAK zou te Parijs worden be
noemd : MARAMIS. 

jon Niet/vermakelijk is de mening van de Indonesische studenten 
over PAMUNTJAK, waarvan gezegd wordt : "die maakt er maar een 
potje van". De volgende -6-
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De volgende anecdote doet over PAMUNTJAK de ronde. Op zekere 
dag bracht een Indonesische student uit Amsterdam een bezoek aan 
de Indonesische legatie te Parijs. Hij ontmoette daar op de trap 
Z.E. PAMUNTJAK, die zonder enige verdere inleiding zeide : "ha, 
alweer een student. Neem mij niet kwalijk zeg, ik heb geen auto 
meer ter leen, ik heb ze alle reeds uitgeleend en ga nou zelf 
1 open. Einde . 

Noot : 

v. 3. 

Alhoewel in het desbetreffende bericht gesproken werd over 
de CHUNG SAN HUI, werd hiermede bedoeld de te Leiden geves
tigde CHUNG HWA HUI, de landelijke vereniging van Indo
Chinezen. V. 
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On de rv-re rp u RUKUN PELADJ" AR INDONESIA tt 
(bijeenkomst te Woudschoten) 

Bijlage 1 (een). 

/./22 
~s:;? 

22 :re öruari 1952.' 

V e r t 

~ /3otor' 
/ 

• 

Ten vervolge op het vermelde onder punt 1 ·op pagina 2 van 1 

het dezz. schrijven No. 2931-L-'50, wordt U hierbij toegezonde~ 
een vertaling van een gestencild, in de Indonesische taal ge- 1 

steld convocaat, uitgaande van de te Amsterdam gevestigde ver- 1 

eniging van Indonesische studenten :"Rukun Peladjar Indonesia" 

Het verslag van de hierbedoelde bijeenkomst te Woudschoten 
zal nog nader worden toegezonden. Einde. 

v. 3. 
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V e r t a 1 i n g • -

VERBROEDERINGS-BIJEENKOMST VOOR DE INDONESISCHE GF~NSCHAP 

Voor de opbouw van het vaderland hebben vnj het noodzakelijk 
gevonden en de vaste 1vil gehad om een grote bijeenkomst bijeen 
te roepen. 

Daarom heeft de RUPI het zelf aangedurfd om een "Verbroede
rings-bijeenkomst voor de Indonesische gemeenschap" te organise
ren, waarbij wordt gehoopt, dat alle broeders -kameraden- komen 
alsmede vertegenwoordigers van het Indonesische Hoge Commissa- ' 
riaat en vertegenwoordigers uit Indonesische Im- en Exportkrin
gen en alle Indonesische verenigingen en de Indonesische kamera
den, die nog niet bij een vereniging zijn aangesloten. 

Op deze bijeenkomst zullen lezingen worden gehouden, films 
worden vertoond over de opbouw, muziek- en feestavonden enz. 
worden gehouden. 

Ook is gevraagd of de algemeen zaakgelastigde van Indonesië 
in Nederland : Mr. SUSANTO TIRTOPRODJO wil spreken en ook of 
één of meer leden van de Indonesisqhe delegatie, welke thans in 
Nederland verblijft, iets willen vertellen over de huidige toe
stand in Indonesië. 

Ook zal spreken de expert in de vakbeweging : Prof .Mr. DE GAAY 
FORTMAN. 

De bijeenkomst zal plaats vinden te : 
WOUDSCHOTEN (van het station Utrecht met de rode 
bus van de wwduwe DE HAAS; afstappen bij de hal te! 
Londen). 

De bijeenkomst zal duren van : 
29 Februari 1952 3 uur nm. tot 3 Maart 1952 10 
uur vm. 

De kosten zullen bedragen : 
a)Voor im- en exporteurs------wat zij willen geven. 
b)Voor de leden van het Hoge Commissariaat -----

f. 12.-.(f.4.-. per dag). 
c)Voor studenten, niet-leden van de RDPI en voor 

de kameraden, die niet bij een vereniging zijn 
aangesloten f. 9.-.(f. 3.-. per dag). 

d)Voor leden van de RUPI, die hun contributie over 
1952 hebben voldaan {deze contributie kan per 
postgiro worden overgemaakt aan "Rukun Peladjar 
Indonesia Pusat" No. 578184 Amsterdam), slechts 
f. 4.-. voor de gehele duur van de bijeenkomst. 

De kosten kunnen worden voldaan op de plaats van bijeenkomst 
te Woudschoten. 

Voor de groepen bedoeld onder a) b) en c) bestaat de mogelijk
heid om deze bijeenkomst voor slechts een of twee dagen bij te 
wonen. 

Inschrijvingen zijn mogelijk tot 22 Februari 1952, 

\ ·HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUPI 
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- ., t/_ . ., L. /.o ~ / ~ Onderwerp RUKill~ PELADJAR - _1 ~ 6.~~ 
· Ledenvergader· r"7 ·Fm 19'52 ~ ,.r,/"- d.S./.r 

Bij 1 age : 1 ( een ) • _. - ~ e r t r o u w. e 1 i L!. 

ACI//3o I t~fi 
Na~.r uit het hierbij in af-schrift g~ande, in ~e Indonesische . 

=--iiiiiiii"""' t~~-1 gestelde, convocaat kan blij~,en, ~erd ?P DJ.nsdag 29 J!!l_nu~rJ. 
~~-~-11952, te 20.00 uur in het gebouw livestemde l~o. 3 te .Amsterdam 

een leden vergadering gehouden voor de afdel J.ng .Ams terd8IU van de 

/ 

.-""'iiil "Rukun Pel a.dj ar Indones ia" ( RUPI} • \ 
Uit betrouwbare bron werd vernomen, dl!lt ca. 25 personen - Indo.J 

nes i€3rs - aanwezig waren, w.o. het voltallige (aftreden de) 2' .. fde- . 
lihgsbestuur Amsterdmn.. 1 

De verg~dering werd door de voorzitter Raden Oesman H~s ~n BA-
1 

-\+sARI ( Tasikrnal~ja, 19-10-1926, bekend) geopend, W1!'~ . .rna. de secre-' 
\/I taris Eddie •rengkoe ACHMAD (Buitenzorg, 17-11-192'7, bekend) ver-

. -"\ slag uitbr~cht over de werkzro,amh~~en van het afdelingsbestuur in i 

:; 
19

:~:v:~:en~r::;g d:•:::~:::s:::::::·:::~·:,.::~ .. Karina, ~ 
~Edit~,, KARIMOEN (Blita.r, ?4-8-1930, be~end) een overzicht v~.n de 1 

fin~nciën. Het bleek dat ~-an contributJ.es f. 2'70.-. was binnen- • 
gekomen en dat de uitgaven iets hoger waren geweest, zoda.t men ' 
met een na.delig saldo van f. 13-. sloot. 

Het volgende punt op de agenda betrof de verkiezing van een 
nieuw afdelings-bestuur. 

Als bijzonderheid wordt hierbij gemeld, dat geen der oude be
stuursleden zich herkiesba.ar stelde. 

Verder was het opmerkelijk, dat geen van de els communistisch 
bekend st8!'1nde Indonesische studenten - behoudens het bestuurs
lid E;T. ACBMAD - op deze verga.dering aanwezig was. De veronder
stelling is gewettigd, d~tt het communistische "bloc" onder de In
donesische studenten te .Amsterdam, zich nog niet heeft kunnen , 
verenigen met de gang van zaken op het te .Amsterdam gehouden "in_: 

L 
terl1:1nd-congres" van de RUPI op 2-12-1951. (zie het dezz. schrij
ven van 6-12-1951, No. 2931-J-"50. v.) ' 

(; 
Met algemene stemmen werd !!lls "formateur" Vll!ln het nieuwe a.fde-

v l!)X" ·· llingsbestuur a.anva~rd de bij U bekende Soerjono WIRJODIATMODJO 
(J:Jgawi Padas, 2'7-8-1925.) 

( T.a.v. de procedure inzake bestuurs-verl\:iezingen bij de RUPI 
wordt verwezen n~a.r het vermelde onder punt G van het dezz. 

Y schrijven ho. 2931-J-'50 van 6-12-1951. v.) 
J~ Soerjono WIRJODIATMODJO, die hierop het woor_d kreeg, deelde 

·').."'\ mede nog nader het door hem srunen te stellen Rfdelingsbestuur 
~ T · te '0Ullen voor3tellen en ga.f vervolgens een overzicht v~n het 

werk-progrma voor het nieuwe bestuurs-j:zJ.~.r. 
Spreker hoopte het onderling ccmtact en het verenigings-leven 

v~n de RUPI te activeren door de oprichting vs.n : 
a. een soc i8!a1-econo!llisch dispuut; 
b. een psychologisch dispuut en 
c. een studie-club voor de Indonesische studenten aan de 7e. f~-

.1 cul te i t, onder 1e iding van de bij U bekende : Arthur Rudolf 

\. t L.ALISAl\JG (.Menado, 12-2-1 922) en Pes tl'lradj ~ MARP AOENG' (Me dan ' 
v 13-2-1925). Het doel van deze studie-club zou zijn om de Indo-

nesische studenten te helpen bij de 21f te leggen tentl'\mens. 
Voorts. stelde spreker zich voor in srunenwerking met de "Perseri;

katan Kr1sten ~l;-Jone~ia" (PEHESI) en de "TBrnan Persl!tUdaraän" (zie 
h~~ dezz: .schrJ.Jven No •. 4983- 51 van 10-12-1951. v.) twee-weke-
11Jkse blJeenkomsten te /organiseren, w~~rbij een kerkdienst en 
een gemeenschl!l.ppelijke ~~altijd zal worden gehouden. 

{ \~~\ bS Verder _2_ 
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verder deelde spreker medEf, dat het in de bedoeling l~g om 
zich 21_an te sluiten bij de ,studenten B-kernen voor de n1euw op 
te richten student~r: soc~ë\ieit (z~e het vermelde onder punt 5 
van het dezz. schrlJven NoL40-B- 52 v~ 25-~-1952. V.). . . 

Tenslotte kondigde spreker ~a.n, d~t versch1llende excurs1es w 
de omgeving van Amsterdam on het progr~a stonden. Begonnen zou 
worden met een bezoek a.an de st~ds-reiniging. (gelach !) 

De volgende spreker w~s de voorzitter ven het àagelijks(hoofd) 
bestuur, de bij U bekende SOERJADI (Modjodadi Djomb~ng, 2-10-
1920}. SOERJADI deelde het volgende mede 
1. van 29 Februari tot 3 Maa>rt 1952, zal te Woudschoten een con

gres worden gehouden, w~~raan behalve door de RUPI zal worden 
deelgenomen door : 
de "Perserikaten Kristen Indonesie" (PERKI}; 
"CHLTI.\JG SM HUI 11

; 

"CHLTI.\J G HWA HUI"; 
"Perhimpunan Indones ia" (P. I. co:rn:mun ist isch. V. ) 
"Pan i tere Peladj ~r den Pemuda Indones ia"(PPPI. communis tis eh. V) 
De opzet van dit congres is om zoal% niet te komen tot de ver
wezenlijking van de reeds l~g best2!.21nde plannen voor een fu
sie ven alle in Hederl!!Xld bestamnde Indonesische verenigingen, 
dan toch een basis voor de "eoördinatien v~n deze verenigingen 
te vinden. 
RUPI-leden zouden 50 % korting krijgen in de verplichte bij
drage voor dit congres. 

2. In tegenstelling tot de bekendml!lking ven de Hoge Commissaris 
voor Indonesi~ in Nederland. : Mr. DJOEMH.ANA, op de onlElngs in 
het kastee 1 "Oud-Poelge est 11 te Leiden gehouden "werkweek" (zie 
het dezz. schrijven No. 720-D- '49 v~n 16-l-1952. V.), deelde 
SOERJADI mede, dat XXX het Indonesische Hoge Commisseriaat 
ge en bijdrage zal geven voor de gemaakte kosten villil deze 
"werkweek"· 

3. NM1ens het Indonesische Hoge Cornmissari~8t ma~kte spreker de 
nieuwe deviezen-regeling bekend voor de in Nederl~nd studeren
de Indonesil:5rs. Deze was als volgt : 
a. Een beurs van de Indonesische regering kw vmrden verkre

gen, mits men zich contractueel verbindt om evenveel j~.ren 
voor de Indonesische regering te werken 21.ls men nodig 
heeft om zijn studie te voltooien. 

b. De mogelijkheid besteat om de geld-delegaties uit Indonesi~, 
à pari over te krijgen, mits men zich contr!!tctueel verbindt 
om gedurende zes j"ar n e het bel:5indigen v~ de studie in ' 
dienst v~n de Indonesische regering te treden. 

c. Overigens kunnen de delegaties uit Indones il:5 over gem~~ kt 
worden tegen de koers v~n 1 op 3, d.w.z. 1/3 in Nederl~nd 
u~t t~ .bet~len van h~t in Indonesi~ gestorte bedra~.g. Ook 
h1erb1J wes de bepalwg gemB~I'tkt, dat men zich d~ contrac
tueel verbinden moet om na bel:5indigen v~n de studie voor 
drie j at~Jr in dienst van de Indonesische regering te' treden. 

De verga.dering, welke een rustig verloop had, eindigde te c~. 
21.30 uur. Einde. 

v. 3. 
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Jenul'lri 1952 djam 20 tepB.t, bert211Ups.t di Gedung-per
temusn Westeinde No. 3. 
Pihak pengurus mkan men tj alenken ss.udare. Surjono 
sebagai formatteur, sedang kepad~. se1uruh 8nggot!.2 2 
R.U.P.I. diberik~ kesempatan untuk memadjukan tjalon 
djuga. 

At,j a~..ra. 
1. Pembukaan 
2. Ichtisar pekerdja.an 
3. Pemilihan pengurus b~.roe 
4. Tanj a - Dj &W!!!b 
5. Penutup 

Wass alem 

Pengurus R.U.P.I. 
Tj ab. Amsterdam. 
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No. 2931 - K - '50. 

Ondervverp 

KOESNAN, die zijn toesprautk in de Indonesische t~~Sl hield, be
gon met de mededeling, da.t deze contact-avond bedoeld W!!lS om 
velerlei twijfel en teleurstellingen betreffende het ve.derland 
Indonesi~, welke bij de in Nederl~nd studerende Indonesiers heers
ten, uit de weg te ruimen. 

Na een overzicht van de politieke verhoudingen ~n Azi~ en het 
Verre Oosten en de pl~ults da.arin van de jonge st1.a t Indones i~, 
gaf spreker als ziin mening, dat de door INDIA gevolgde politiek 
vsn de "derde mach H, d.w.z. de ''independent policy'', ook voor 
Indonesië de enig~ mogelijke politiek was. 

Het utern!'ltief zou nl. zijn een keuze doen tussen de u.s. A. 
of de U.S.S.R. ' 

Spreker was van mening, dat noch het "gekapi tal is eerde 1 ibera,
lisme" van Amerika, noch het volstrekte stas.ts-monopolie v'n het 

'

·'kap i t~..al in Rusland, voor Indones i~ de a.mgewezen weg was. 
,," .; · "';'· · Ondenks deze uitspraak was het uit sprekers betoog duidelijk op 

( ,~, .. ,,-,:~.-< te ma.ken, da.t hij niet onsympathiek - eerder welwillend - tegen-
' .. ;.d~,.-, c . over het door St!lin geleide cormnunisme stond. 

t ( ./~ /e .·,., >r,,., / Dit kw!Ull voor u duidelijk tot ui t,ting in enige grappen en 
c~..f//fl .. , .. /-- schimpscheuten tegen .Amerika.. Zo noemde KOESN.AN de .Amerika~nse 
:~ ."",,.,.",[ ,, . ambassadeur. ~n Indones i~ -Merle Cochran- een "wel v~trend man". 
j ·. . . '/ /,- VoornaunellJk "wel V1.rend" in omv&.ng en lich~J~Imsbouw. (zoals be

:/tv .:: '' '· "''/tJ~end heeft Cochrsn een zeer gezet postuur. v.) 
:',:;., /:'(•) '"'I Ook maakte spreker enige denigrerende gra.pjes over de "keih!!rde 

' .' d 11 lf 
:t-·;_",., ... , .t<t.:feo-.. ./kC..O ar • 

".c:·/J- P.t.:l').- Vervolgens .g~1' sp~~ker ee:r; uiteen~etting van de door Indonesi~ 
· .. ~ ~gevoerde pol1t1ek b1J de Un1ted Nat1ons. Spreker deelde mede da.t 

hij enige tijd de gatst was geweest van de Indonesische deleg;tie 
bij de UNO te Parijs. ; · 

N ~ar de mening V3.n KOESN.AN, was de door Indone si~ bij de UNO ge
voerde nabstention policy" (politiek van onthouding) de logische · 
con~equentie van.de tevoren door hem uiteengezette "independent 
pol1cy". · 

Dit temeer, da.Br Indonesi~ zich achter de "united peatce 1.ct" van 
de acht Arabische en vier Aziatische landen h~d geschaerd. 

Snrekende 
-2-
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Sprekende over de "se curi ty couno il" van de UNO, zeide KOESNAN, 
dat de Sovjet Unie in dit lichaem beschouwd kon worden al.ä "De 
Wa.chter 11 • Het was a.!Ul de Sovjet Unie en het "veto-rechtn te di.Il
ken dat de "koude oorlog" nog niet veranderd wa.s in een werke-' . 

1 ijke oorlog. · 
Verder besprak KOESNAN de z.g. "automatische meerderheid"van 

.Amerika en de op .Amerika georien teerde landen in de "gener al 
assemblee" van de UNO, waardoor deze UNO eigenlijk een door Ame- i 

rika bespeeld apparaat was geworden. Gelukkig -aldus spreker-
dat Rusland in de "security counail" het grote .Amerika~mse over
wicht wat kon afremmen. 

In dit gehele - internationale - bestel heeft Indonesi!, vooral 
door haar economisch en militair zwakke positie, haar kracht te 
zoeken in de "diplomatie", aldus spreker. 

KOESNAN roemde de Fr~se gastvrijheid en het peil van het hoger 
onderwijs in Parijs. Spreker propageerde de idee voor de Indone

./ sische jongelieden om in de toekomst in Parijs te gB.3TI studeren. 

Over de thans gaande zijnde besprekingen tussen IndonesiM en 
Nederl&nd ter herziening van de R.T.C.-overe~komsten, zeide 
spreker, dat Indonesi~, in tegenstelling met de overeenkomsten 
van"Linggadj 8_ti" - "Renville" en de "Ronde Tafel" 1 zich nu onge
twijfeld niet meer tot enig compromis zou laten verleiden. 

T.o.v. heD regerings-apparaat in Indonesi~ gaf spreker de vol
gende samenvatting : "wij zijn eigenlijk beter, d.w.z. minder 
slecht, dan het Franse regeringstelsel, wanneer men bedenkt, d!t_t 
de gemiddelde levensduur van het Franse kabinet vier m8.anden is, 
en tot dusver in Indonesi~ de kabinetten gemiddeld acht rnaenden 
a~n het bewind zijn geweest. (hilariteit) 

T.a.v. 30EKARNO en de teleurgestelde gevoelenä van de Indone
siMrs in het buitenland t.o.v. Soekarno en zijn beleid, zeide 
K~E~N.AN, dat m~n in SOEKARNO -"Boeng Karno"- niet de presidentiële 
f1gmur moest z1en met een constitutionele taak, m~u.r veeleer een 
"Vader", die met mystieke banden aan het Indonesische volk was 
gehecht. · 

Vergeet niet, aldus spreker, da_t in IndonesiM het "b!.pa-isme" 
(bi.pa: vader; V.) nog sterk leeft. Dit is dan ook de reden da.t 
alho~wel "Boeng K~J.rno" buiten de Indonesische regering om ~ede
voerJ.ngen houdt en beloftes doet, welke hij __ -!fJ~.i_ga. kan killv.en, hij 
toch als "va.der" !Ulnva.ard is en blljft. · 

Hierna werd a2!.n de aanwezigen de gelegenheid gegeven tot het 
/tellen van vrm_gen, welke echter geen bijzonderheden opleverden. 

De bije~komst, welke een rustig verloop had, eindigde te ca. 
24 uur. E1nde. 

v. 3. 
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Nr ......................................... Exemplaar nr ........................ . 
Datum en uur van ~r I signalering: ... 16 J.a.nuar.i ... 1.952,:J.li,.j0 .JJ.i) 1' • 

Samen werking met : ....................... . ......................... .... .. . . ..... . 
I 

Ondernomen acties : ...... . . . . . .. ·r········ 
; ~ 

Naam: .... L .. O E. S :!:LA N. .j . Meisjesnaam: ................... . .. , p/?z 
Voornamen: ..... ... ..... ....... .......... .. . .. .. .. . . . ........... Man/V'..rëitw= ;;__,.-.~.---,.r ,' 

/ 

Alias~................. :: -~··· (11ll' ····)······· Nr Legit.b;~:B3.z.:0 ... 0. · ······ ······.·.·· .. ·.·.········ ········,·.·· ~i~-,flj~ 
Geboorteplaats: ....... ..;..0,;...0. ..... u..ava ..... datum: .... J..~.~- .. ~ .. ,,/... ;....t.:._-r--:-::-:;-::-:::;~. 

.. 
tlll 
. 5 
] 
(.) 

Cf) 

Nationaliteit thans: ..... I.nd.o.~e.s.is..clle.. bij geboorte: ..... . 
Beroep: ............. Lid .... v.~.~"'l ... .Iac1.a.o.e.s.is.ch .... ?..a..r..l.8L1.8.11.'0. ................................................... . 
Adres: ... .DJal~}:\;.:tç, . . .. .......................... .. . ........... . 

2)inl. l 1 I ,)-- ,.. r-'2 
Soort: ..... ········""············· Nr ... ····=.O.Oi,.~.C....... geldig tot: ...... ::::)::2-::.:,L. .......... . 
Uitgegeven te: .. .Dj. .................... op: .. .23.o::-:ll~5l.. ... door: ....... 1~i.il~~ ... :UJ..:: .. i. - • t> ç 
Ned. visum nr: ...... ..... .. . .... ......... geldig tot: . . . .. ..... uitgegeV:~n 

te:.. ........ . .... .... op: .. .. . . . . .................. door: . . .... . ............... ~- ........................................... . 
Andere voorkomende visa: Ind.H:L .:.--outs.. ........ ..... ... . .. . . . ........................................... . 
Bijzondere aantekeningen: .. WE?.$..:t.":"P.q.i.:.t.$.J.:1.3..P0: ... 

En;elan.d, 
D,·-, l r,>~ B 

. . .. .. ::~7~-~::-:-:-.0 -~~-- ... 

Reden:. 
IN Reist van : ......... ~"'C .. lto.nd.e.n naar: 

Verblijfsadres in Nederland:.. JI. .... c.è.en .Haag .•. 
Vervoermiddel:.. .. . K •. L ... M •.. 

Geb.plaats en datum: 

....... $.~~~12ê.j __ ~----~i.~:~.~-~!~.~.Jj:-J:. 
Adres: 

. ...... PJ?}\ ... . 

Lengte: 
Postuur: 
Haar: 
Bijzonqere kentekenen: 
Kleding: ...... . 

Schoolopleiding: ........... . 
Vakopleiding .... . 
Talenkennis 
Godsdienst 
Politieke richting: .... 

Ogen: ... . Gelaat: .......................... . 
Oren: ... . Mond:. 
Neus: Gebit: ................................ . 

Reden van verhoor/signalering en nadere bijzonderheden: 
Do · J t '- • · " n .... ·· · , - -1 " - ?-10- r.::~ ... ·.. O.,L" .a.a .S .. v.8."-lp8..J.. .... :Ln .. V lB ... ~lp .•. u.C.Cllpüül.. L .. ü.J.~ "-··· ;;.~.l.• -

1.\.··· ............................. . 
................... . , ....... . 

UB 1101-7/7/'50 

--. ··-·----- -- -
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Uit OD 441 

Voor OD 373 

Ag. nr: 127290 

Aard van het stuk : 

Uitgetr. door: VP. 

Datum : 23-4-5 2 

038-10000~ 10204-51 

UITTREKSEL 

Naam:•- DIVERSEN 

Naam: INDONESIE (RUKUM PELADJAR------ TE LEIDEN) 

Afz. ID Den Haag Datum: 8 Jan 52 

Exemplaar van Maandblad "De Evenaar", December 1951. 

RUKUN PELADJAR INDONESIA 

Secretariaat : Koninginneweg 42 II 

Op het RuPI congres 
samengesteld: 
SUBJ.ADI 
O.Basuki GUNAWAN 

. P .MARPAUNG 
MOCHTAR 

van Zondag 2/12 j.l.werd het volgende bestuur 

Ketua 
Penulis 
Bendahara 
Pembantu Umum 

Het werkprogram (dat in het Januarinr.van de Evenaar verschijnt) 
omvat de opbouw van Indonesia en het be~indigen van de studie in 
zo kort mogelijke tijd. Als basis van de activiteit wordt de 

Op aanwijzing van : CAW I 
z.o.z 



Pantjasila aanvaard. (De grandbeginselen van de RuPI zijn niet in strijd met de 
Pantjasila ! ) 

( 



DEEL: 1. TOT: 127.000 

MINUTENBLAD 
DOSSIER No ...... 0:0 .. 373 .. 

,o 

I 

1. Aan B. 

2 

3· 

'I 
..." 

r 

Op buitenenveloppe komt 
Gaarne afz. attenderen. 

13 ;u, I 
ThfL'-( 

'V~ 

naam van den heer v.d.Most voor. 

18-3-47 Noyon. 

Geen actie genomen Afd C 17.12.47 U 
Geen actie genomen • Ingezien naRr aanl. co 4oloo. C II 13/7/48 

<t-~/~ . IJ 
Q .:zr y_,_y/. ~ 

11 Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) ___b.tM---s.t!liÜ1Ebl 
aanwezig was dit bijgevoegd. 

f 40216. '46 



Verbinding: No.~2 
Dosa.l3/142 
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TSB!IOUWELIJlt 

Onderwerpz Reorganisatie "Ohung Rwa Rui~ 
Datum ontvangst berichtz 17 December 1951. 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouJibaar 
Waardering bericht: betroawbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende inatantiea:--
Ondernomen actie:---

4 

··~~ 1 JAII.l95'2 

Hierbij wordt U toegem nden een aantal beache iden 
betreftende de reorganisatie van de "Chung Hwa Hui", be-
staande uit: . . . • 

-I 

1. Inleiding tevens convocatie tot de op 15 en 16 Decem-
ber 1951 gehoUden vergadering te \Vassenaar in het Jeugd ( 
Centrum "De Haven". (Van de gehouden besprekingen aldaar 
is dezerzijds niets bekend)l 
2. Overwegingen en conclusies; 
3~ Ontwerp statuten; 
4. Belangrijke punten voor het' H.R.; 
:>. Advies voor de te volgen werkwij ze. 

. De genoemde_ b.escheiden z~jn -het resultaat van de pe
sprekingen i~ de vergaderingen, welke door de reorgan~sa
tie-connnisaie werden gehouden op~ en 2 December j .1. te 
Kijkduin. _ · · 

:6odra deze commissi~ CN ereenetemming hee:rt bereiKt 
zal een rapport worden opgeste.Ld, dat zal war den aangebo
den aan het Hoofdbeatuur van "Chung Hwa Hui" en het be
stuur van "Ghung San Hui", waarna door genoemde besturen 
contact zal worden opgandmen met het Hoofdbestuur van 
"R.U.P.I. 11 en eventueel andere daarvoor in aanmerking ko
mende verenigingen. Door laatstbedoelde besturen Zal daar
na een nieuwe commissie worden ingesteld, bestaande uit 2 
à 3 vertegenwoordiger~ uit elke vereniging,- om aan de hand 
van het rapport van de reorganisatie-cernmissie op te stel-
len: · · 
a. een on~werp-statuten1 
b. bèlangrijke punten voor een huishoudelijk reglement; 
c. de verder te volgen werkwijze voor de verwezenlij

king der plannen. 

De commissie voor de reor,ganisatie bestaat thans uit 
de volgende personen: 
Leiden: . 
)( t MI ~ Ttfn Kie, Witte Rozenstraat 16,- Leiden• 
~ 1 t!Êtl,t Siang, Lou~se de Colignylaan 12, o

1
egstgeest. 

/ 

Delft: 
~fTJOA, Tjoen San, geboren te Krawang 21 Mei 192-?, wo

. nende te Delft; . 
\t Ir TAN, Khik Gie (nadere gegevens'niet bekend)J 

Rotterdam: 
~tllliöUW, Hoei Tjoe, wonende Rott.erdám (nadere gegeve·ns 
\niet '6ekend} 

: .. 
• ---2-
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-\-1081, Bi:lnC, To, :1otteraam (nadere gegevens nie .. bek'3nd). 

A.msteraam: 
.. >(I 'rAN, :~.::jong 

X I '.I: A. I: , - T jong 
11-/Cf- inde) 

I 
/( 

Liong, Amsterdam (nadere gegevens ni•Jt be
bekend); 

•_,:ik, A.msterdar.n (nadere gegevens niet· bel~<= na): 



Arachri1t / 
rrr;R INLEIDING: 

Op de d.d. 1-2 De~. '~1 te K~jkduin gehouden vergadering van 
de RecOnstructie-commissie werd seen OVereenstoolming bereikt over de 
structuur van de nieuwe algemese verenj.~. Ondanks grote overeen
komsten 1n de beide ontwërpën BTen"Tfe n·, bleek het verschil van 
opvatting t.a.v. de spècirieke organisaties fundamenteel. Besloten 
werd beide ontwerpen deur hun eigen voorstanders uit te doen werken, 
waarna.beide door de gehele commissie op hun eigen merites zullen 
worden beoordeeld. 
Het D94:rt~; ~~·~ wordt U hierbij toegestuurd, met bijbehorende 
stu~Ken, u1t~ verwegingen en.Conclusies 

Lntwerp Statuten 
nelangrijke punten vour het H.H. 
Advies voor de te volgen werkwijze. 

De door de opstellers geKozen naam "~:~~W~iiG J:~J.I.l1~~ 
(GA.PI) .Kan men als ontstaan denken uJ.t overwegJ.ngen, de eJ.genlJ.Jke 
aard van de oorspronkelijke verenigingen betre!'fende. 

Delxt, 8 Dec~mber 1951.-

-oOo-

VcmGADl!:HL:G ree. -commissie. ..,., 

,~aterda[, 2;? .,!?;;.;~~~ te 14.30 n.m. (tot ~ondagmidàag dav.) 

Jeugdcaretrum "DE HA.VBN", v/d Doeslaan 1, Wassenaar.-
~ ~ ... 

i .. en wordt verzocht zel:r mede te nemen: 1 deken, 2 lakens, 1 sloop, 
handdoek. 



\. 

A t s o h r i î t 

OVERWEGINGEN& 

De Chung Hua Hui verkeert thana in een .• ~e-i:tas.ar;;J.QI.ä;W\.Wl, welke 
o.i ~ voornamelijk te wijten is aan .de aanwezig êid van dusdanige 
aFçgmipse;, welke een zo nauw mogelijk contact met andere bevol-
kingsgroepen beogen onder zijn leden. "•• 

2.- Bovengenoemd contact kan bij de hu1dige toestanden niet voldoende 
tot gelding komen. 

deel. der leden van Chung Hua Hui bezit thans de 
nationaliteit. 

genomen mag worden, dat een bevordering van het contact tussen 
de leden der verschillende bevolkingsgroepen met Indonesische 
na~ionaliteit, a~gemeen als van groot belang wordt geacht. 

4.- De ~rakiijk hee1t uitgewezen, dat zolang deze verschil~ande be
volkingsgroepen nog georganiseerd zijn in aparte verenigingen, 
er van behourlijk contact weinig terecht komt. Con~act blijit 
hoordzakelijk beperkt tot die tussen de diverse besturen. 

~ 
;. -. 

?·- Behartiging van de eventuele specil'ieke belangen va11 de bevol-
kingsgroep van Chinese afkomst kan o.i, het best worden gegaran
deerd dour actieve deelname onzerzijds aan zoveel mogelijke J.acet. 
teri van de Indonesische samenleving. 

CONCLUSIES: 

Bovengenoemde overwegingen hebben geleid tot de ·volgende conclusies: , 

1.- Hot bestaan ·van aparte. algemene' verenigingen als de-Chung Hua 
Hui en -R.U.P.I. moet worde!'l a~gekel?d-. E~n ~-i~ OEJ!.,.~~Mt~ 
met aide.Lingen ·in diverse s'tUddft f'ë~!ient verreweg c!a·vo~fkeur. 
Om ~actische redenen dient zulk e!3n organisatie een nieuwe orga
nisatie te zijn, welke dus voorar· de onl.ib1nding zowel van de 
Chung Hua Hui, Chung San Hui a.Ls van de R.U.P.I. nodig zal maken. 
:!:en reorganisatie, waarbij nog wordt vaatgehouden aan de bestaan
de ~oes~and van apar~e algemene verenigingen als bovenbedoelde, 
heett o.I. weinig of in het geheel geen nu~. 

2.- Haas\.. de drie genoemde.á.tgemene verenigingèn bestaan er hier· te 
lande nog aadere Indonesische orgauisaties, dle een speciiiek 
karakter hebben; b.v. de contessionele verenigingen: Perki en 
Imki. 
Deze speci1ieke verenigingen hebben in het a~gemèen dermate uit
eenlopende bedoelïngen, dat op.g.eming van àeze verenigJ.ngen in de 
door de commissie voorgestelde ·nieuwe a~gemene vereniging tot 
grote moeilijkheden en ingewikkelde cons~ruc~~es za.t .LeidBn. 
:.<;en Iede:Fatie tussen. de voorges t.elçle nieu-we a~gemene vBreuiging 
en deze speci1ieke organisa·liies lijkt ons dan ook gewenst. 
He" bezwaar vau een minder goed ·contact tusseu de le.den der deel
nemende verenigingen acht de commissie niet onoverkomelijk, aan
gezien in de praktijk de leden der speciiieke verenigingen tege
lijkerti_jd leden zijn van 6én o!· meerdere algemene verenigingen • 

.;..ooo-
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No.: 3609 c/~.:. ~·~ .' -L-;j#l 
Betr.: AANBOD VAN DE RUPI AAN NIKIJULU 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat de RUPI 
enige tijd geleden aan NIKIJUL~eeft aangeboden een bazar 
te organiseren ter lepiging van de nood op Ambon. 

NIKIJULU~heeft schriftelijk geantwoord dat zij 
het· ~geld bet er konden geven àalb. de rampokkende militairen van 
de T.N.I. op Ambon. 

KB, 10 December 195~ 
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Betr,: RUPI CONGRES. 

vP~~.!- ..{ e.-· ~-- -- ;C'~Ié' 

Van betrouwbare zijde werd onderstaand verslag ontvangen 
/ Op het congres .van de RUPI, dat heden werd gehouden 
l(2 December ) ware~ ook aanwezig SUJI%Q en CAROPEBOKA. Door het 

andidaat steJ.len van SARAPIL heeft de P~I. gepoogd zlch in 
het Hoofdbestuur van de RUPI in te dringen. Dit is volkomen 
islukt door het optreden van MUSTAFA. 

Op dit congres was ook aanwezig DJUMHANA met zijn 
staf w.o. HARJONO. De H.C. werd fel aangevallen over de onvol-

. edaan dat de Ambassade te Brussel de beste in West Europa is. r; ~ BREEMER is afgetreden en in zijn plaats werd 
, SORJADI gekozen, de man van de Derde Machts politiek, 

KB, 10 December 1951~ 
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RAPPORT VAN KB 
AAN CAW I 

'i- No.: 3580 
Betr.: RUPI CONGRES. 

Aangeboden een door een medewerker opgemaakt 
verslag van het RUPI congres op 2 December j.l. 

_ De aandacht wordt gévest1gd op de mededeling van de 
afdeling Utrecht, dat de B.V.D. informaties zounhebben ingewon
nen over de mogelijke communistische orientatie van de RUPI 
Men wil deze aangelegenheid voorbrengen bij het Hoge Commissa
riaat. 

RUPI CONGRES 

De Indonesisqhe studentenvereniging RUPI hield op 
2 December j .1. in het M!nerva Eavi:t·jroen haar jaarlijks 
congres. 

_ ~~ De opkomst was groot. De afdelingen Amsterdam, Lei-
~,- ~gen, Utrecht en Delft waren goed vertegenwoordigd. Ook de 
~~ waarnemend Hoge Commissaris van de Republiek Indonesia , 

,~ _ Mr. DJOEMHANA WIRIAATMADJA gaf blijk van zijn belangstelling. 
~~~ XI Voorts waren aanwezig Dr.~ENNANT 7r.ONDANG, 
~ ,tMr. PRAJOKO, ijoofdambtenaar van het Hoge Commissariaat en de 

>(fheer DALIMONT~, vertegenwoordiger van de Guido in Nederland. 
Het congres werd geopend met het zingen van de Indonesia Raya. 

De heer BREMER sprak woorden van welkom en dankte de waarnemend 
Hoge Commissaris en de Hoofdambtenaar voor hun komst. 

Daarna hield hij een redevoering over de econo
mische en sociale opbouw van Indonesië. De heer SARAPIL gaf 
verslag van het Congres van 1950, hetwelk in Leiden was gehouden 

De heer Lal u_ ;q§MAN gaf een financieel verslag van 
het afgelopen verenigingSJaar en de trip haar Parijs. 

Daarna gaf de heer SARAPIL een verslag van het 
( afgelopen verenigingsjaar. De heer Eddy ~Igaf verslag van . 

de afdeling Amsterdam. Leiden ~ewaagde van de verhouding ' 
van de afdeling met de M.A.P. (Mahasiswa Angkatan Perang). 1 

Kolonel HARJONO, de miliraire attaché van de republiek Indonesi~ 
had principieel bezwaar, dat de studenten uit~ezonden door de 1 

Kementian Pertahanan (Ministerie van Defensie) zich bij de 
RUPI aansluiten. 

Deze heren zijn nog militairen en staah onder de 
Militaire Attaché. tiet Hoge Commissariaat had alleen bemoeienis 
inzake hun studie, ingevolge Mr. PRAJOKO. 

• X 1 Mej. WAWORUNTU gaf een verslag van het verenigings-
1 

" ' jaar van Utrecht. o.m. zeide zij~, dat op het verzoek van de 
heer Slamet SUKOTJO, om in Utrecht een lezing te houden over het, 
Youth Festival in Oost Berlijn niet k~ worden ingegaan. 

Op de vraag van de heer SUKOTJO om welke redenen 
zijn-verzoek werd af~ewezen, antwoordde de oud-voorzitter van 

\ 

de afdeling Utrecht (student in de biologie), dat de afdeling 
bezoek heeft gekregen van de B.V.D. Hem werd de vraag gesteld 
of de RUPI communistisch georienteerd is. Hierop heeft hij 
ontkennend geantwoord. Naar aanleiding hiervan heeft de afde
ling Utrecht besloten, op het verzoek van de heer SUKOTJO 
afwijzend te beschikken. 
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De heer SUKOTJO protesteerde tegen deze inmenging 
van de B.V.D. Hij vond dit een aantasting van de Souvereiniteit 
van de R.I. Hij stelde het congres voor om deze aangelegenheid 
met het H.C. op te nemen. 

Ook de afdeling Delft ga~ een jaarlijks verslag. 
Na de pauze vond de verkiezing van formateur plaats. De heer 
SURJADI, candidaat van het Hoofdbestuur, kreeg gelegenheid 
om zijn werkprogram toe te lichten. 

Hij stelde vooraf de voorwaarde dat hij het . 
candidaatschap slechts wil aanvaarden, wanneer zijn werkpro
gram voor 100 " wordt aangenomen. De afdeling ··Amsterdam heeft 
drie candidaten aangewezen n.l. de heer SARAPIL, Chairun 
CAROPEBOKA en Usman BUSARI. 

Onderling hebben ze uitgemaakt, dat ze de heer 
SARAPIL zullen candidateren. De twee anderen hebben zich 
teruggetrokken. 

v 1 De heer SURJADI werd tot formateur gekozen. Zijn 
/' andere mede-bestuursleden zijn: 

x. I Algemeen secretaris: 
7-1 Penningmeest er : 
X: t Commissaris : 

KB, 10 December 1951~ 
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In antwoord &p~w bovenvermeld schrijven 
( wordt bericht, ~W~ezerzijds niet bekend is 

;dat de voorzi~~§r·van de Utrechtse RUPI~afdeling 
tegen de co~~st SUKOTJO gewaarschuwd zou 
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MINISTERIE VAN 
~1NNENLANDSE ZAKEN 

No.: c. 124949 
131j 1 • : Gene 

CAW/I, TA. 5 .. 
Betr.: Lezing van 

Slamat SUltOTJ 0 

Copie voor COol24949 
's-Gravenhage, 8 Januari 1952. 
Javaatraa.t 68 

GEHEIM 

Volgens dezerzijds ontvangen inlichtingen heeft de Indone
sische oolllliU.Tliat Sl&llat SUKOTJO te Aasterdam sich kortgeleten 
uitgelaten, dat een door hem te Uwent voor de a~dentenvereni
ging "Rukun PeladJar Indoneaia" (Rupi) te houden lezing niet ia 
kunnen doorgaan, omdat iemand van de B.V.D. de voorzitter van 4e 
Utreehtae Rupi-afdeling ontraden zou hebben de lezing te doen 
plaats hebben. 

Daar biJ miJn Dienst hiervan niets bekeni is moge ik U 
verzoeken mij zo mogelijk wel nader te willen inlichten. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie, 
te 
U T R E C H Ti 

HET HOOFD VAN DE DIENS~ 
Namens dez,e, · \") 

) ~~~~~~ rr ~~At 
BI l(o ~-BRESLAU v7 ~y 

Rappel: 10-2-1952. 
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l.ii!iiii~Îiill!ili....-ijlage : 1 

J - '50. fy~o om ~;ç6~cember 1951. 

ROKUN PELADJAR INDO~.~~· 6 
, 

(interland-congres) (0f;1YfV9 \ 
(een). · . · · ----

V e r t r o u w e 1 i j k. 

r \ r ~ fJ/"" 
i}v Zondag 2 December 1951 te ca. 12.00 uur vond in het "Minerva-· 

Paviljoen" te Amsterdam het interland-congres 1951 plaats van de 
Indonesische studenten vereniging i'n-f'IYdëriäiid, -de "RUKUN PELADJAR 
INDONESIA 11 ( RUPI) • 

Voor dit congrès werd aan de leden van de RUPI in Nederland, een 
gestencilde, in de Indonesische taal gestelde uitnodiging -tevens-, 
programma- over de post toegezonden. I 

{een foto-copie van dit programma gaat bij dit schrijven. V.) 
Naar uit het programma kan blijken, werd dit congres uitgeschre

ven voor de verkiezing van een nieuw dagelijks-(hoofd)-bestuur 
van de RUPI in Nederland. Hiernaast zouden verschillende dringen
de problemen behandeld worden, w.o. : 1 

le. Waarom de "TUNAS" -orgaan van de RUPI- niet meer is verschenen 1 

2e. De achterstallige contributies en het kastekort. 
1' 36. De redenen welke geleid hebben tot het uittreden 

. Jt'· " Xllijks bestuur van de bi· U beke e a-v;.<4,; _) , - - en a o o SASTBOKARONO (Djokjakarta, 11-
d· i i-1 / l '\' I 8-1 917 ) • .. 
;;· "\ (zie hiervoor ook de dezz. brieven No •. 2221- "51 van 21-6-1951 

en No. 2 37-Z-"51 van 24-11-1951. V.) 

Aanwezigen : 
1 .~Ij de openi~g van het congres waren ca. 60 persenep - Indone
s~ers - aanwez~g. 

NK Hieronder bevond zich de waarnemend Hoge Commissaris voor Indo-
·' nesië in Nederland: Mr. DJUMHANA en enkele andere Indonesische 

(, . J:. functionxarissen van. het Indonesische Hoge Commissariaat te Den 
·V·' (j. lHaag, w.o. een zekere_.Rru(SONB • . \<: . VO"or genoemde nhoge gtts'ren" was een speci~~e tafel gereserveerd. 
~"'' L\ Verder was uiteraard het voltallige dagel~Jkse bestuur van de 

I 

.' RUPI aanwezi~, alsmede de afdelingsbesturen van Amsterdam - Utrec$ 1 

~ - Lei~eri en elft. 

\~ 
1~ Het linkse -communistische- element onder de Indonesische stu-

• denten te Amsterdam was o.m. vertegenwoordigd door de bij U beken-
/1 )( d -lde : Slamat SUKOTJO (Djokjakarta, 14-7-1927); Ohairun C.A~BOKA, 1 

~ 't·f;J 1 teerdergenoemd; ACHMAD, Eddie, Tenku, (Bui tenzorg, 17-11-1927) en 
~~ ( Raden Sajoko SASTROKARONO, eerdergenoemçl. 

~ ·· Eveneens was aanwezig, de bij U bekende voorzitter van de ''PER
IMPUNAN INDONESIA" : SUNITO (Pasoeroean, 4-6-1912). 
Bijzonder opmerkelijk was, dat SUNITO uitgenodigd werd om gedu

rende de besprekingen plaats te nemen aan de tafel van Mr. DJUMHA
NA, dè waarnemend Hoge Oommissaris van Indonesië in Nederland. 

Er waren geen Indo-Chinezen aanwezig. 

Op het podium achter de bestuurstafel was alleen de Indonesische 
vlag aangebracht. Hierop werd door een onbekend gebleven Indone
siê·r een aanmerking gemaakt, nl. dat het niet hoffelijk was om als 
gasten in Nederland, alleen de Indonesische vlag op te hangen. 

Dit had tot gevolg, dat ogenblikkelijk ter rechterzijde van de 
Indonesische vlag de Nederlandse driekleur werd aangebracht. 

Te ca. 13.00 uur werd het congres geopend met het gemeenschappe-; 
lijk zingen van het Indonesische volkslied. 

Het -2-
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Het welkomst-woord - speciaal gericht tot de "hoge gasten" -
werd uitgesproken door de bij U bekende voorzitter van het dage
lijks bestuur van de RUPI : Johru;nes, Carolus, BH!l!lvlER (Hollandia, 
1-?-1919}, die ook nog een expose gaf van de economische ontwikke
ling van Indonesië en de daaraan verbonden grote mogelijkheden in 
dat land. E.e.a. werd door spreker met enkele im- en exportcijfers 
geillustreerd. 

Hierna werd overgegaan tot behandeling van de agenda-punten, 
zoals aangegeven in het programma. 

Punt B. 
Hierbij werd uiteengezet, dat in Juni 1951 aan Chairun CAROPE

BOKA in overweging werd gegeven om zijn functie van secretaris van 
het dagelijkse bestuur van de RUPI neer te leggen, daar OABPP.EBOKA 
vanwege zijn principes en ideologie (communist. V.) zich niet kon 
verenigen met het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid. 

Hierop trad CAROPEBOKA uit het dagelijks bestuur. · 
Dit had tot gevolg, dat Raden Sajoko SASTROKARONO, vice voorzit

ter van het dagelijks bestuur, openlijk de zijde van OABPPEBOKA 
koos en eveneens uit het dagelijks bestuur trad. 

Punt c. 
Geen bijzonderheden. 
Punt D. 
Bespreking van de jaarverslagen van de afdelingen te Amsterdam-: 

Utrecht - Leiden en Delft. De algemene klacht was hier, dat de le-! 
den het verenigings-leven niet voldoende steunden. Voorts bleek 
in het algemeen een grote achterstalligheid bij het betalen van de 
contributie. 

Punt :x. 
le. Door de penningmeesterp van het dagelijks bestuur, de bij U 

bekende LALU USMAN (Selong, 31-?-1922) werd verantwoording af
gelègd voor de stand van de verenigings-kas. Deze was bedroe
vend. Het bestuursjaar 1950-1951 werd afgesloten met een te
kort van ruim f. 1000.-.(duizend gulden). Hierbij was inbegre
pen een nadeli~g ~aldo van f. 80.-. bij de uitgifte van het 
RUPI-orgaan· de ttTUNAS". E.r waren nog exemplaren over van het 
eerste nummer, die niet verkocht konden worden. 
Ook de "RUPI-tour" naar Parijs (zie het dezz. schrijven No. 
2931-D- ""50 van 21-5-1951. v.), had een tekort opgeleverd, 1 

doordat twee deelnemers de verschuldigde inschrijvinga-som on-I 
danks herhaalde aanmaningen nog niet betaald hadden. LALU US- 1 

MAN en de secretaris van het dagelijks bestuur de bij U be
kende David, Manenda, SARAPIL (Enemawi, 18-lO-i920i, stelden 
zich echter voor wat betreft het tekort van de tour naar Pa
rijs, persoonlijk aansprakelijk. (Applaus) 

2e.Bij de ingekomen stukken werd een lijst van donateuren van de 
RUPI voorgelezen. Als eerste naam kwam hierop voor : Mr.DJUM
HANA, die met een bedrag van f. 10.-. ingetekend had. (sarca~ 
tisch gelach op verschillende plaatsen in de zaal). 

3e. Door eerdergenoemde SARAPIL werd een ove rziol:li gegeven van de 
werkzaamheden van het dagelijks bestuur in het afgelopen jaa~ 
Hierbij werden de verschillende vergaderingen en de vereni
ginga-uitstapjes aangehaald. 
Spreker wond zich erg op over het feit, dat tijdens het ver
blijf in het "tenten-kamp" te Parijs, verschillende dekens 
uit dit kamp door deelnemers aan de "RUPI-tourn gestolen waren 

Spreker 
-3-
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Spreker vroeg wat dit voor een mentaliteit was en wat de Franse 
gastheren wel van de RUPI moesten denken enz. 
Verder wees spreker op de bijzonder gewaardeerde activiteit van ! 

de "Stichting voor Culturele Samenwerking tussen Nederland In
donesië, Suriname en de Nederlandse Antillen" te .Amsterdam' 
welke Stichting in het afgelopen bestuursjaar verschillend~ 
"week-ends" o.a. naar Groningen, had georganiseerd. Deelneming 
aan deze "week-ends" was voor Indonesische studenten kosteloos. 
Tenslotte maakte SARAPIL bekend, dat de RUPI enige tijd geleden 
een schrijven heeft gericht tot Dr. NIKIJULUW te Rotterdam met 
een aanbod om de Ambonezen in de woonoorden in Nederland t~ wil
len steunen. Hierop zou van NIKIJULmV een grof beledigende brief 
terug ontvangen zijn, waarin o.m. de opmerking stond, dat de 
RDPI het geld beter kon gebruiken om geweren te kopen voor de 
Republik Indonesia om te gebruiken in de strijd tegen Ambon. 

PAUZE. 

Punt F. 
Debat over het voorafgaande. 
Vraag vab Slamat SUKOTJO (communist. V.): Is het waar, dat de In

donesische regering de beurs van een Indonesisch student, die in 
een sanatorium te Laren ligt, heeft afgenomen ? 

Antwoord van REKSONO van het Indonesische Hoge Commissariaat te 
Den Haag : Hier was geen sprake van het "afnemen" van de beurs, 
maar een tijdelijke stopzetting van de toelage totdat betrokkene 
genezen was. Intussen werden alle kosten van verpleging etc. door 
de Indonesische regering betaald. 

Vraag van Slamat SUKOTJO : Waarom heeft de afdeling Utrecht in 
haar jaarverslag geen melding gemaakt van het feit, dat ik aangebo-: 
den heb am voor de afdeling Utrecht een lezing te houden over mijn 
ervaringen op het in Augustus 1951 te Berlijn gehouden 3e. wereld
jeugd-festival ? 

Antwoord van de ~raeses __ v~!l-A~. c§lt~-~1:iP.J~~ytrecht : Ik heb bezoek 
gekregen van de13 •• D. {?V.) aan ~e iR-mededeling heb gedaan van 
Uw verzoek. De B.V.D. heeft mij toen afgeraden om hierop in te 
gaan, daar wij op moesten passen V<?Or "communistische infiltratie". 
Op de eerstvolgende bestuurs-vergadering van de afdeling Utrecht 
werd daarom Uw verzoek afgestemd. 

SUKOTJO ging hier fel op in en zeide, dat hiermede het bewiJs ge-! 
leverd was, dat de B. V.D. de RUPI in de gaten hield en dat zo n / 
feit onverwijld door de afdeling Utrecht doorgegeven had moeten · 
worden aan het Indonesische Hoge Commissariaat te Den Haag. 

Tijdens deze vrij heftige woordenwisseling werd door LALU USMAN 
herhaaldelijk geintEJI.l'Umpeerd met de woorden : "heren, vragen en 
opmerkingen als deze zijn niet aan de orde en verhinderen een vlot-! 
te afdoening van de agenda. 

Vraag van Chairun CAROPEBOKA (communist V.) :Is het waar, dat 
het Indonesische 'Hoge Commissariaat te Den Haag een "printah-aloes" 
(zachte wenk) had gegeven aan de Indonesische adelborsten en cadet
ten, die op "Willemsoord" en op de K.M.A. te Breda hun militaire 
opleiding kregen, om zich.niet aan te sluiten bij de RUPI ? 

Een der aanwezige function~arissen van het Indonesische Hoge Com
missariaat gaf op deze vraag een nogal ingewikkelde uitleg, welke 
hierop neerkwam, dat bedoelde categorie Indonesiërs niet beschouwd 
werden als "studenten" en daarom in geen vereniging - welke dan (J 
ook - thuis hoorden. Van orders van het Hoge Commissariaat was 
echter geen sprake, aldus deze function•aris. 

Vraag 
-4-
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Vraag v~ een lid uit Delft (naam onbekend) : Waarom zijn wij 
Indonesiers in Nederland - nog altijd niet gekomen tot een fu

sie van ~ Indonesische verenigingen hier ? Hieronder ook te : 
verstaan de CHUNG SAN HUI, welke vereniging toch voor het grootstel 
deel uit personen bestaat, die de status van "Indonesisch staats
burger" hebben ? 

Antwoord van BRI!'.:EJ).1ER : Er zijn in Nederland vere.qigingen w.o. 
de "PANITERA PELADJ"AR DAN PEMODA INDONESIA" (uiterst comnu.mistisch 
georienteerd. V.), die zich niet wensen te verenigen met de RUPI. 
En de RUPI zal hier ook geen moeite voor doen. (dit laatste werd 
duidelijk sarcastisch gezegd) Daarbij is de RUPI een "algemene 
Indonesische J3tudenten vereniging", welke openstaat voor alle In
donesiërs in Nederland en ook voor de "warga-negara"s". ----

Vraag van een lid uit Leiden (naam onbekend) : Waarom is tegen 
de daders van de diefstal in het "tenten-kamp" in Parijs geen po
litioneel onderzoek ingesteld, met desnoods een gerechtelijke ver
volging ? 

Antwoord LALU USMAN : Uitsluitend op de overweging om de naam 
van de RUPI niet voor het gerecht te brengen. 

Punt G. 
De verkiezing van het nieuwe dagelijkse(hoofd)bestuur. 
In dit verband wordt opgemerkt, dat deze "verkiezing" bij de 

RUPI statutair als volgt is geregeld. Door max het aftredende da
gelijks bestuur wordt een candidaat gesteld als "formateur" van 
het nieuwe dagelijkse bestuur. Tegencandidaten voor dit "fonna
teurschap" kunnen door de leden worden opgegeven. Is de "fonna.te•l 
eenmaal gekozen, dan is hij -althans voor de buitenwereld - geheel 
vrij om die krachten aan te trekken, die hij het meest capabel 
acht voor de te vervullen functies in het dagelijks bestuur. 

De afdelings-besturen blijven normaliter in dezelfde -oude
formatie aan. 

Door het thans aftredende dagelijks bestuur - hetgeen ook ver
meld staat in het hierbij gaande programma - was als "fonna.teur" 

~H candidaat gesteld de bij U bekende SURJADI (SOERJADI), geboren 
te Modjodadi Djompang op 2-10-1920. 
(in dit verband - en mede n.a.v. de hierboven gereleveerde belang
stelling van het Indonesische Hoge Commissariaat in Nederland -
moge worden verwezen naar het dezz. schrijven No. 964-"51 van 13 
Maart 1951, in welk schrijven SURJADI reeds gesignaleerd werd 
als "medewerker" -contactman- van het Indonesische Hoge Commissa-! 
riaat te Den Haag. De veronderstelling is dan ook gewettigd, dat 
het Indonesische Hoge Commissariaat enige druk -printah aloes
heeft uitgeoefend bij de candidaatstelling van SURJADI. V.) 
Eerst tijdens het congres bleek, dat nog een andere candidaat 

voor "formateur" was voorgesteld door elf personen. Onder deze 
elf personen bevonden zich : Slamat SUKOTJ"O; Chairun CAROPSBOKA; 

X/ E.T. ACHMAD; Raden s. SASTIDKARONO; Mohamad CHUDORI (Indramajoe, 
24-12-1926, bekend) en Raden Usman Has~· (Tasikmalaja, 19-
10-1926, bekend}, voorzitter afdelingsbestuur Amsterdam van de 
RUPI, dus uitgesproken de uiterst linkse -communistische- forma
tie onder de Indonesische studenten te Amsterdam. 

Als"zetbaas" werd door deze elf "opposanten" naar voren gescho
ven de eerdergenoemde D.M.SARAPIL. Dit~tot grote verwondering 
van de aanwezigen, daar SARAPIL als beslist anti-communist bekend 
staat. 

SARAPIL 
-5-
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SARAPIL1 die hierop aan het woord kwam deelde de aanwezigen me-
1 de, dat hJ.j "eventueel" genegen was als ''formateur" op te treden, · 

maar zich absoluut het recht voorbehield om zelf ~zitting te 
nemen in het door hem samen te stellen nieuwe dagelijkse bestuur. 
(de veronderstelling onder "insiders" is, dat SARAPIL ~ een alge-
meen geaccepteerd en gerespecteerd lid van de Indonesische stu
dentenwereld - om welke reden dan ook gedwongen was (geld ? V.} 
om deze candidaatstelling te aanvaarden. V.) 

BRE:EMER verzocht hierop de "officiële" candidaat SURJADI op het 
podium te komen om zijn werkprogramma voor het komende bestuurs
jaar uiteen te zetten. SURJADI voldeed hieraan met de nodige ver~ 

Zijn - nogal radicaal - programma omvatte o.m. de volgende pun
ten : 
1. de noodzaak om reeds thans als student in Nederland mede te 

werken aan de opbouw van Indonesië, dat zich ten koste van zo
veel offers had vrij gemaakt. Hijzelf zou hiertoe het voor
beeld geven. 

2. de betaling van de contributie werd gesteld op één jaarlijkse 
betaling van f. 10.-. ineens, inplaats van f. 1.-. per maand, 
zoals het tot dusver gegaan was. 

3. Activering van het verenigings-leven, waarvoor verschillende 
contact-organen zouden worden ingesteld. 

4. Op de kortst mogelijke termijn komen tot de oprichting van een · 
studentenhuis voor de in Nederland studerende Indonesische 
studenten. 

5. Een "RUPI-tour" naar Engeland - Denemarken of Spanje. 

Het bleek dat de afdelingen van Utrecht - Leiden en Delft het 
' ) "bloc" vormden waar het om ging. Genoemde afdelingen wilden - op 

Oosterse wijze - afdingen (tawarren) op dit programma van SURJADI. 
Voornamelijk de contributie van f. 10.-. per jaar ineens, lag 

de heren zwaar op de maag. 
SURTADI - alweer typisch Oosters - was genegen dit eventueel 

terug te brengen op 2/3 gedeelte ineens en de rest daarna. Hier 
week hij niet vanaf. Hij was niet van plan am net als LALU USMAN 
een gedeelte uit eigen zak bij te passen. over de minder belang
rijke punten van zijn programma kon nog "getaward" worden ! 

Het was op dit punt van het congres duidelijk, dat het communifr! 
tische bloc met SARAPIL als "zetbaas" een goede kans maaktex. 

Er werd tot stemming overgegaan. Deze verliep nogal stuntelig. 
De eerste stemming werd ongeldig verklaard. De reden hiervoor 

noch de uitslag werden bekend gemaakt. 
Bij de tweede stemming verkreeg SURJADI 27 stemmen en. SARAPIL 

15 stemmen. De ca. 18 overige uitgebrachte stemmen werden "ongel
dig verklaard". Ook hiervoor werd geen uitleg gegeven. 

Dit verwekte - begrijpelijk - grote ontstemming onder de "link
sen". Het was vooral R. sajoko SAST:OOKARONO, die op heftige wijze 
tegen deze beslissing inging. 

SURJADI werdechter tot ttformateur" benoemd. 
SURJADI aanvaardde deze benoeming en deelde in een korte toe

spraak mede, dat naast hem in het nieuwe dagelijks bestuur zit
ting zullen nemen : 

,\(t1. GUNAWAN, verdere gegevens onbekend; bij het bevolkings-regis-
. ter te Amsterdam niet ingeschreven. 

2. Moeslimin Achmad MOCHTAR, geboren 4-9-1922 te Benkoelen, wo
nende Ruysdaelstraat 57 te Amsterdam; economisch student. 

3. MARPAOENG 
-6-
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X 
• 3. MARPAOENG, Pestaradja, geboren te Me dan op 13-2-1925, wonende 

-~' te Amsterdam, Keizersgracht 650 II, student. 

Onder groot applaus deelde één der aanwezigen - waarvan de naam 
niet bekend is - hiero~ mede, dat de Indonesische handelsfirma 
waar hij werkzaam was (de naam van de firma werd niet genoemd), 
zich bereid verklaard had, om het gehele tekort van het afgelopen 
bestuursjaar aan te zuiveren ! 

Te ca. 19.00 uur kwam het einde van het eerste deel van dit 
congres. 

(naar van wel ingelichte zijde werd vernomen, kwam de hierboven 
beschreven "stunt" van de ulinksen" niet onverwacht. Ook het 
feit, dat SURJADI met het Indonesische Hoge Commissariaat ach
ter zich wel winnen zou, werd vóór de stemming reeds voorspeld. 
Het gehele verloop van de hierboven beschreven gebeurtenissen 
is uiteraard typisch Oosters. OÓk het feit, dat de Hoge Commis
saris SUNITO uitnodigde om bij hem aan tafel plaats te nemen. 
Het geheel leek vaak op een Indonesische "passar" -bazaar-. v.) 

Het tweede gedeelte van dit congres bestond uit een feestavond, 
welke van 20.00 uur tot oa. 2 uur duurde. 

Hierbij waren ca. 100 aanwezigen, w.o. in tegenstelling tot het 
eerste gedeelte van het congres, vele Nederlandse en SUrinaamse 
introducées toegang hadden. • 

Uit protest tegen de gehouden stemming, versoheen geen der hier
boven genoemde communistisch georienteerde Indonesiërs op het 
feest. / 

{ 

Als leider van de aanwezige SUrinamers trad op de bij U bekende 
Eugenius Theodorus W44LjiJK (Paramaribo, 18-11-1921), secretaris 
van de vereniging "Ons uriname". 

Alweer in tegensteli1ng met het eerste gedeelte van het congres 
werd tijdens het feest uitsluitend Nederlands gesproken. 

Op het eind van deze feestavond werd SURJADI officieel geinstal
leerd. 

Tenslotte kan worden medegedeeld, dat in het pand Leidsegracht 
108 te Amsterdam een cantine -clubhuis- van de RUPI is gevestigd, 
waar voor de Indonesische studenten goedkope maaltijden verkrijg
baar zijn en waar geregeld culturele bij-eenkomsten en dergl. wor- : 
den gehouden. Het is nog niet bekend uit welke fondsen dit club
huis gefinancierd wordt. Einde. 

v. 3. 
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' ' ·KEPAnA' SEL~~ MGGAUTA ~uPI DI NEgERt BELANDA\ 1 

Dewan Fi"mpina.'n Rulám Peüadjar Indóri~~ia dal~ cÓnferentienja di Amsterdam ttgl.6 
dárl; 7 Oktober 1951 memutuskan untUk menja.mpailçan seruankepada seluruh anggauta 
RUP.I se~a.ga.i ~erikut: _ . . : ,_ _ . .· •. _ - · _ , . • 2 1. sup-&.Ja set1.ap .a,nggauta_ leb~h men~ perha::U:e;n t.erha.dap :r::tapat anggauta d~-mas1.ng 

tjabang, a.gar' sega.l.a soal dapàit dipetja.hkan: be;rsama• · 
· 2. agar eetiap anggauta men,jelesaikan tunggakari ua.ng ii.l.l:'annja dan mul ai sekarang 

· __ •11lembajar setiap bulan,.. - _ ·' . 
Dewan Pimpinan berkejakinan, bahwa djikalau kedua soal. t-ersebut dipen'Uhi o1~h 
tiàp2. a.nggauta, kebahagi-aannja akan ·ia terima sendi:d.~ 

KONGRES t 1_ KONGRES U KONGRES t t ========== =~=======~= =====~==== 

Saudara2 jang terhormat, 

-" · Pada tgl. 2 December 1951 j .a.d;, Pengurus Hari&.n .RuPI. dengen persetudjuan 
DéWan Pimpinan akan m~ngada.kan kongres tahunan., bertèmpa-t di-Minel."V"à;· pav. ALBERT 
HA1mPLANTSOEN - AMSTERDAM. Rapat ini mulà.i dja.m 12.- sj.ang~ . . ,_;. 

_Dengan gembira dapat diberitahukan, bahwa·PengurU~ Rarian sekarang,akan 
menjerahkan pekerdjaa.nnja kepada jang baru •. Tetapi aebelum berpisah, ka.mi 'mengun-
dang seluruh anggauta RUPI untuk menghàdliri rapat tahunan ind.. Dalam 1a.por.an t~n-
tang pekerdjaan ka.mi, mungkin terdengar soa12 penting mengenai nasib sdr. sendiri. 
Mungkin bisik2an, jang kerap kali terdengar dapat dibi_tjarak-an terus tèrang d;idepan· • 
umunf. Pertanjaan2, mengenai pélrkumpulan ki ta, jru1.g timbul lçarena kekurangàn pene
rangan, kami harap mendjawab sedjela.s2nja. Beberapa pertanjaan aadja, sudah tjukup 
untu.k mentjetuskan pérdebatan jang ha.ngat, umpam.anja: 
"Apa pernah dirundingkan Pengurus Harian dengan Ko!I!isa!'iat Agung atau dengan
pembesar2 R.I~ seperti Mr.Saubari, Sekr.Djendral Kementerian Keuangan, Professor 
Su.karjo ,, dll ?" "Bagaimana sebetulnja l_etak perkara, ke·luarnja Sdr2 Sajoko aan 
.Chairun dari Pengurus Harian?" "Apa sébabnja Madjalah Tunas belum lantjar te·~ 
bi tn,ja?" "Sampai dimäna usaha Pengurus2 RUPI terhadap perbaikan nasib anggauta:nja?" 
"Bagaimana keadaan Keuahgan ki ta'?" "Bagaimana bunji laporan perdja1an~UPI ke~ar 
negeri? (-Tour Paris, Bru,xell es)" "Bi la Pengurus RuPI berhadapan muka d.gan Pangu
rus perkum:pulan lain, seperti .Perki, P.I., Perint-is Budaja atau Panitera Peladjar. 
Apa sndja dib:i,tjarakan disana?" 

Saudara2, inilah suatu gErmbaran sadja tentang rapát tahunan j .a.d. Atjara 
resmi adalah sebagai berikut: 
SIA.NG: A'.Pidato pembukaan oleh Ketue .• 

B .Pembatjaan Notulen Kor.g:re s ttgl. ll November 195'0. 
C.Pembatjaan putusan Konperensi Dew~~ Pimpinan ttg1.6 dan 7 Oktober jl. 

dan sampai dimana penglaksanaannja oleh Peng.H. dan Tj. 
].Lapuran tjabang: Amsterdam, Utrecht, Leiden, Delft. 
E.Lapuran'Pengurus Harian: 1) Keuangan 

2) Sur::tt masuk-keluar do.n pekerdjaari P .H. -...~ ""' 
lainnja. 

F .Ta.njà-djawab tentang Laporan2. · 
G.Pemilihan Pe~gurus Harian baru. 

("Pengurus Harian memadjukan Sdr.Surjudi, Amsterdam, sebagai Formateur 
Pengurus Baru." Djika saudarn.2 sekalin.n m0mpunjai tjalon2 lain, harap 
mengirimkan namanjn. sebelum tgl. 18 November jad. ke-Sekr. kami.) · 

H.Pertanjaan keliling. · · 
I .Penutup •. 

ALU.y~ Mulai djam 20.,- djuga di M:inerva pav. Amsterdam: PESTA DANGSA (B A L) 
Atae penetapan Dewan Pimpinan, anggauta RuPI, jang siang hnrinja tidak ,., 

• : •• '• ,t 

. 'mengundjungi Kongres tahunan tidak: diperkenankan turut berpesta atau ber
>.dfl.tlgsa. dÉHigan kami~ Akan tetapi kepada mereka; jang tidak terhi tung golo
·~t.exose'but diatas kami serukan: BANDJIRILAH MALAM GEMBIRA INI. 

. B:~a·-clàn-'c·onferencier a.dalah lebih isti~ewa dari pnda jang sudaMl 

~:;:';QJ~L:~~~!&~ (Siang da.il. ~ala.m); f.2.50 sepasang ) uang ini baiklah dikirim oobe:b.:url, 
11 1.50 secrang ) tg1.18 Nov.jad. Kepada Sdr. 

- '-
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. ; -

·I 

::a::c==.== 

L.Usman,Rooseveltl?-an· 98 11 , 

Amsterdam. 

/ 
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A)' ~/~~~----. 
I.D. 3116. A. 

Betreft: S\TARI en MOECHLIS. ~I 
:if.JI--1 

Vertrouwelijk. 

' 

2, fá l952· 
-ACZ/ /?J!S2.!> 

C.tll 1 ï.. '113'11 

Naar/aanleiding van uw schr-ijven, d.d. 18-12-51, 
124884, wordt dezerzijds medegedeeld, dat omtrent 

ohamed ~dar SA.TW, geb. te Tj iamis, 1-4-25 en Moba
d MOECHLDS, geb. te Bandoeng, 9-12-27, beiden wonen

e te Leiden, Ereestraat 121-a, niets anders is bekend 
an dat zij in Augustus 1950 de oproep van Stockholm 

hebben ondertekend. 
Getracht wordt nog, om via een contact, bevestigd 

te krijgen hetgeen in Uw schrijven omtrent hen werd 
medegedeeld. 

Zodra hiervoor termen aanwezig zijn, zal hierover 
nog nader worden gerapporteerd. 

Leiden, 20-2-52. 



MINISTERIE VAN 
BINNENLA~~SE ZAKEN 

:s.v.D. 
No.: c. 124884 
Bijl.: Gene 
CAW/I, 'fA~ 5. 
Betr.: Rupi-besiru.ur 

te Leiden 

Copie voor COol24133 
's-Gravenha.ge, 15 =:-'ebruari 1952. 
Javastraat 68 

Ik moge U om bericht verzoeken op miJn schriJven van 
18 Dec«mber 1951, no.l24884, handelende over bet in hoofde 
dezes genoemde onderwerp. 

' 1 de Heer 
~.missaris van Politie, 
~ 

L I I D E N. 

HET HOOFD VAN DE DIENS~ 
Namens de~e, 

~ ~;; f'rJi=:c-L'-,U 

Ra~pel: 20-3-1952. 

111·~ 



MINISTERIE VA.N 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No.a c.l24884 
'RiJ 1. a Gene 

JAW/I, TA. 5 • 
.de tr. : hpi-bee tuur 

te Leiden 

Copie voor C0.124133 
•a-Gravenbage, 17 December 1951 
Javastraat ~8 ; '"' f\~r ~~ .. ' ;, ~51 

VER!RO'OWELIJX 

Ten vervolge op mijn achriJven van 6 dezer, no.l24133 aose 
ik U mededelen, dat in ket ~upi-beetuur te Leiden ook nog s1tting 
heeft de Indoneaiir R.K.BUCBLIN. 

Deze R.M.Muehlin woont aet de in mijn vorenaangehaald achrij
ven genoemde R.Kadar Satari, aan de Braestraat 12la te Uwent, Bei
den moeten student in de rechten zijn. 

Zeer recent bereikte mij het bericht, dat zowel R.M.MUohlin 
ale R.Kadar Satari coaauniatisehe sympathieën koesteren en over 
eOJIIlunis'tiache boekwerken beec;thikk:en, die s1J aan mede-atudenten 
die daarvoor belangstelling h•bben, uitlenen. 

In verband met bet vorenstaande moge ik U verzoeken zo ao~e-
11jk wel een bedekt ondersoek naar de gedragingen en event.ele po
litieke activiteit van genoemde personen te doen instellen en miJ 
met het resultaat hiervan in kennis te stellen. 

BE! ROOJD VAN DE DIENS! 

~::.!::! van Po lUie, 

I D I lJ. 

Naaens t.eze, 
·~ (~ ~ ,- r"'. ~-:r I ! I . /l-1 , :1 .."-/ ~r . oî\t.~:...A~..-· 

,, :JI/ 
; . Rappel: 30-1-1952. 



RÀPPORT 

VAN: CAW/II 
Betr.: R.KADAR SATARI en 

R.M.MUCHLIN 

Van betrouwbare zijde werd vernomen, dat de Indonesiërs 
R.KADAR SATARI en R,M.MUCHLIN, beiden student in de Rechten 
te Leiden en wonende aan de Ereestraat 12la aldaar, communis
tische sympathieën koesteren. Zij hebben communistische boek
werken in hun bezit, die zij aan mede-studenten die daarvoor 
belangstelling hebben uitlenen. 

Verzoeke 
/ 

CAW/II, 10-12-1951. / 
~· 

L-

waarna retour CAW I. 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No.: c. 124133 
Bijl.: Gene 

'"" A.·rr /I , TA • 4 • 

~ 's-Gravenhage, 
( (i)'f:~:--... J avas traa t 68 

Copie voor C0.124133 

6 December 1951 

'• ' . ·,.,..', 

retr.: Rupi-bestuur Leiden 

:'' -~GEBEIJI 

Ik moge U voor zover nodig mededelen, dat het bestuur van 
de "Rukun Peladjar Indonesia" (Rupi), afdeling Leiden, voor het 
beatuure3aar 1951-1952 bestaat uit ISME~, R.IADAR SATARI, Mej. 
D.IDN!O en F.H.LALISANG. 

!erstgenoemde, die voorzitter is, zou volgens ontvangen in
lichtingen COllaUniet zijn. Van R.K.A.DAR SATARI is bekend, dat hij 
in Juli 1950 op uitnodiging aanwezig was op een filmavond biJ de 
Hongaarse Legatie alhier en dat hij in Augustus 1950 door onder
tekening ener circulaire adhaes1e betuigde aan de actie tegen het 
gebruik van de atoombom. 

Aau J Heer 
Commiesaria van Politie, 
te 
L E I D E N. 

;> 
HET HOOFD VAN DE DI ENftT 

N•ens deze, 

2 

Î!r Ko IE, BRESLAf, 
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RAPPORT 

VAN: CAW/I 

/J "=\ 
. fi. /2/l :J . . 

:2 I NtW '151· . : 
Betr.: Bestuurswisseling RUPI ACD' áy/a~ 

~- .. -·.··:··!, 

L~- In het Leids Universiteitsblad no.lO van 23 
e}f; 1951, komt het volgende bericht voor: 

November 

l- Bestuurswisseling-Het bestuur van de R.U.P.I., afd. Leiden 
voor het bestuursjaar 1951 - 1952 is als volgt samengesteld: 

xfPraeses: IS1ffi~; ab-actis: R.KADAR SATARI, Ereestraat 121A; 
~Quaestrix: Mej.D.KUNTO; Assessor I: F.H.LALI§ANG; Assessor II 
,.-,R.M .MUCHLIS. 

n retour aan CAW I. 
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RAPPORT VAN KB 
AAN CAW I 

~-~-, 
. 27 NOV 1951· : 
.. - . 

No.: 3501 
Betr.; CONVOCATIE VAN DE RUPI ACD-/14';1 l 

c/~e,;~Dc: 

Onderstaande cpnvocatie werd aan de 
RU9I-leden verzonden: 

Merdeka! 
Saudara-Saudara Sekalian, Kongres telah mendekati 
Pengurusberpendapat, bahwa kita harus mengadakan 

Rapat~Anggauta dahulu sebelum hari jang dinanti-nantikan itu 
ti ba. 

Maka oleh karena itu, pengurus mengusulkan untuk 
mengadakan rapat ini: 

Tempat : Gafé & Rest·aurant "De Kroon~ 
Hari : S lasa malem 
Tanggal : 20 November1951 
Djam : 20.00 tepat 
Disitulah kita dapat bertukar fikiran dengan leluasa 

dimana buahfikiran dan usul2 anggauta2 lainnja dapat didengar 
dan dipertimbangan. · 
Atjarat: 1. Pambukaan 

2. Rapat Dewan Pimpinan (la~uran Tjabang Amsterdam 
putusan2 Konperensi,dsh,) 

3. Kongres (tjalon2 Pengurus Harian jang akan dibentuk 
dsb.) 

;a.Rentjanapekerdjaan formateur Surdjadi 
3b.Maklumat penting untuk P.S.F.studenten. 
4. suggestie dan usul2 
5. Pertajaan keliling 
6. Penetup 
Disini pengurus tak djemu2 berseru pada sdr. untuk 

menghadiri rapat2,karena ini adalah satu kewadjiban dari seorang 
anggauta perkumpulan untuk dengan actief memikirkan dan mernet 
jahkan soal2 jang mengenai perhimpunan,agar RUPI dapat lebih lan 
j ar lag i madju, b"ekerdj a untuk kepent ingan saus ara! 

Pengurus RUPI Amsterdam. 

KB, 2D November 1951~ 



RAPPORT VAN KB 
AAN CAW I 

No.: 3485 
Betr.: ~EDENVERGADERING RUPI OP 

De RUPI afdeling Amsterdam hield op 9 November 1951 
in een der zalen van het Café Restaurant 11 De Kroon" aan het 
Rembrandtplein 17, een ledenvergadering, ter verwelkoming van 

7 nieuwe Indonesische studenten. ~al 
Na afloop van de vergadering werd eenvgegeven. De 

opko~st was niet e~ groot. 
~/i ~~j~- Om half negen opende de voorzitter, de heer USMAH, 
~'de vergadering en heette allen welkom. Hij sprak zijn teleurstelli 

ling uit over de slechte opkomst, daar toch aan de vergadering 
een gezellige bijeenkomst was verbonden. Hij verwachtte meer 
elangstelling van de kant van de leden. Daarna stelde hij het 
estuur voor aan de 7 newcomers. rf-i· 

..... Voorzitter:Mr. USMAN~JYice voorzitter: SURJOPUTRQ.l 
..._, enningmeesteres: Mej.KAZIMUN en commissaris Mr. TAIHITü'. 

~ De heer E.AHMAD was door omstandigheden verhinderd aanwezig te 
zij~. De zeven nieuwe studenten zijn door de regering van de R.I. 
uitgezond~n, om zich te specialiseren o~ het.g~bied van maat
schappeli-Jke zorg. Ze zullen de eursus ( ople~d~ng) van Maat-

- ... (' 

~ 
schappelijke werkers te A'dam volgen. 

( Een van de nieuwe studenten beantwoordde de hartelijke 
~welkomswoorden van de voorzitter. (Hr.DARPI) 

~ j Hij vertelde dat alle studenten organisaties nu samen-
/ gesmolten zijn tot een studentenorgani-satie: de G.M.I.(Gabungan 

Mahasiswa Indonesia), Bond van Indonesische studenten. 
Nn is er geen verschil meer tussen de nons en de cos. Het Hoger 
onderwijs i~ Indonesië heeft gebrek aan hoogleraren. Door de 
regering is een commissie onder voorzitter schap van Prof. SUHARJO v. 
van de Geneèskundige Faculteit naar Europa gezonden om hoogleraren 
docenten, assistenten en wetenschappelijke werkers aan tr trekken.: 
Volgens spreker zijn de re sultaten van de comr:.issie bevredigend. 

In Indonesië worden niet veel beurzen verleend. De 
studenten kunnen te werk worden gesteld bij het Ministerie van 
Defensie, waar ze met vertaalwerk worden belast. Ze krijgen dan 
een toelage van f 200,-- per maand. 

Hiervan moeten ze dan alles bekostmgen. Kostgeld:j30,-
P· mnd., collegegeld f300,-- per jaar en boeken en kleren. 

Weliswaar krijgen ze 40 % korting wanneerze boeken 
kopen, maar niet medereen heeft het geluk om een boek te kopen. 
Meestal zijn de boeken binnen een minimum van tijd uitverkocht. 
Hij verzocht de Indonesische studenten in Nederland om boeken 
en andere literatuur aan hun collega's in Indonesië te sturen, 
want daar hebben ze gebrek aan. -' • 

46 %van de studenten is werkstudent. 
Om half 10 sloot de voorzitter de vergadering en 

opende de gezellige avond.(het bal) 

KB, 22 November 1951 



No. 2931- I- '50. --· ___ ---·---. 16 November 1951. 
Onderwerp : Kennismak ngs-avond van lde 

Bi j1age : 1 (een.) . ~· . . . . L. ~6t.z.. 
RUKUN PEL' DcTAR JNDONES;I:~( liUPI) • 

. OI t/ e- l ,,. 1951 ,/ o~ 
U· t>.. ·. 1 o·l A · ~ """ ~- -- . e r t r o u w e 1 i · k • 

~~1 \ I. '-~ AC0/!23'1.2( ~~~ ~ 
Naar uit betrouwbare omen, heeft op Vrijdag 9 

l
November 1951 te 19.30 uur in het caf'é-rèstaurant "De Kroonn, 
Rembrand~lein 17 te Amsterdam, een bijeenkomst plaats gevonden 

~ van de afdeling Amsterdam van de Indonesische studenten organisa
tie in Nederland : "RUKUN PELADcTAR INDONESIA" ( RUPI). 

Voor deze avond werden aan de leden van genoemde vereniging ge
stencilde, in de Indonesische taal gestelde, uitnodigingen over 

1 de post toegezonden. Een afschrift van deze uitnodiging gaat bij 
À~ dit schrijven. 

~ · ~J Aanwezig waren ca. 40 personen; op een enkele uitzondering na 

.f;\~ ~~~\ ...... , allen Indonesiërs en Indo-öhinezen, w.o. uiteraard het voltallige 
., . dagelijkee bestuur en afdelingsbestuur Amsterdam van de RUPI. 

~\ De communistisch georienteerde Indonesische organisatie "PANI-
'-"\ .fl.\0\~•- RA PEMOD.A DAN PELADJAR INDONESIA (P.P.P.I.) was vertegenwoor-

~ igd door de bij U bekende - communistisch georienteerde - Indo
esiërs: Chairun CAROPEBOKA (Menggala, 30-3-1924); Slamat SUKO-

(.· ~-· JO (Djokjakarta, 14-7-1927) en Ramli KASIM (SUlit Air, 24-7-
:. 924). 

"~~ .xt, ev~jd~ :i:~!k~~~.Kj;:~~ =~~itJ.Pf:!~a:_Î~, 0~~~~~~28) 
Q~~- ~~~ Zoals reeds uit het conyocaat kan blijken, was deze avond geor-

-, ganiseerd ter begroeting vá.n de nieuw aangesloten leden in het 
cursus-jaar 195l-1952,en naar nader bleek ter kennismaking met 
een negen-tal Indonesische jongelieden, die ca. een maand geleden 
in Nederland zijn aangekomen voor het volgen van de te Amsterdam 
gevestigde "school voor maatschappelijk ~rker". 

Bedoelde negen personen zijn : 
.DARPI, Abdul, Hamidt geboren 25-10-1920, wonende te Amsterdam, 

stalinlaan 7 5. 
IAMUNGPRADJA, juffrouwMini, geboren 23-11-1928, wonende te Amste 

, 1 dam, Prinsengracht 997.~ 
- / SOEWIBJ"O, juffrouw Ta ti, Woerj i, wonende te Amsterdam, Prinsen-

- ' gracht 997, geboren 26- -1926. · 
'-lsoERAWIGOENA, juffrouw Joejoe, geboren 28-3-1929, wonende te Am-

~, sterdam, PI)insengracht 997. 
'-INASUTION, Achmed, Rasjid, geboren 15-12-1928, wonende te Amster-

daD., Valeriusstraat 220 bov. : 
'ÎSIGIT, Soegito, gebof~ 13-10-1922, ~ende te Amsterdam, Vale-

' riusstraat 220 bov. i 
'I P.AMEKAS, Achmed, geboren 22-7-1921, wonende te Amsterdam, Hendriki 

de Keyserplein 16 hs. i 

'I P:OODJOWIDAGDO, soetojo, geboren19-9-1934, wonende te Amsterdam, I 

'

. Hendrik de Keyse-rplein 16 hs. , 
VITDJOJOATMODJO, Mohamad Anwar, geboren 5-10-1917, wonende te Am

sterdam, Hendrik de Keyserplein 16 hs. 

Als leider van hen trad op deze avond op de eerstgenoemde 
DARP!, die volgens zijn eigen mededeling werkzaam was geweest op 
~-ministerie van onderwijs tn Indonesië. 

Na een kort openingswoord van de bij U bekende Johannes, Caro
lus BREEMER, voorzitter -2-



No. 2931 - I - '50. 
van 16 November 1951. 
VERI':OOUWELIJK. 

-2-

voo~zitter van het dagelijks bestuur van de RUPI, hield genoemde 
DARPI een inleidend woo~ in de Nederlandse taal. 

Uit deze toespraak bleek, dat DAHPI en de tot zijn groep behoren
/ de Indonesiërs, zeke:r; ni.!!_ ~ege.,!!_ de Nederlanders waren. o.m. ver- I 
~oordeeld! DARPI de behandell.ng van ae Nederlanase pro':f'essoren in I 

Indonesie, welke behandeling voor deze professoren aanleiding was 
om na het uitdienen van hun "kort-verband", direct naar Nederland 
te rug te keren. 

Voorts zeide DARPI, dat er een ontstellend tekort bestond aan 
studieboeken in Indonesië. 

7 Eerdergenoemde- Chairun. CAROPEBOKA stelde de vraag, waar...;t;egen de i 
onlangs te Djakartà door de studen~en gehouden protest-demonstra-
tie gericht was. 

Spreker zei~e hier niet veel van te weten, maar hij meende, dat 
het ging om een verhoging van de kostprijs in de studenten-huï'zen 
nl. van 110, tot 13-0 rupiahs. ' ' 

I 
Slamat SUKOTJO stelde hi~rop e:r:lige vragen,_ o.m. hoe het gesteld 1 

was met. de beschik~ aar_ stelling v~n studie-beurzen en hoeveel men . 
ongeveer nodig had om in Indonesie als student te leven. 

Het laatste ~st spreke~ niet precies. studie-beurzen werden 
heel weinig gegeven. Daarom werkten ook 60 % van de Indenesische 
studenten, hetgeen in I~donesië veel gemakkelijker ging dan in Ne-
derland. · 

Een onbekende Indonesiër stelde nog de vraag, hoe het gesteld 
was met de taalkwest.ie. DARPI antwoordde, dat zelfs de Indonasischil 
professor'n moe~te hadgen m~t technische ter.men, welke dan in het 
Nederlands werden verduidelijkt. Verder spask DARPI over de affai
re van professor HACCOU (?), die be~erde eerst na vijf jaren in 
staat te zullen zijn om in de bahasa Indonesia te doceren. Na het 
beëindigen van zijn "kort-verband" is door de Indonesische ragerins 
aan deze professor te kennen gegeven, dat op zijn diensten geen 
prijs meer werd gesteld. DARPI sprak nogal geheimzinnig over deze 
aangelegenheid en noemde het "geheim". In ieder geval was DARPI 
het niet eens met het door de Indonesische regering g ingenomen 
standpunt. 

Hierna was er gelegenheid tot dansen, waar een druk gebruik van , 
werd gemaakt. • 

:ne stemming was uitstekend en de "nieuwelingen" gaven te kennen, 1· 

dat zij een bijzonder prettige indruk hadden gekregen van het ver-
1 

enigingaleven van de RUPI. 
Er werd veel en uitstekend Nederlands ge sproken. 

Medegedeeld zij nog, dat uit een gesprek tussen C.CAROPEBOKA en 
s.SUKOTJO op deze avond, is gebleken, dat het plan zou bestaan om 
de negen hierboven genoemde Indonesische jongelieden ook te intro
duDeren op een bijeenkomst van de P.P.:P.I. ef van de Perhimpunan 
Indonesia. Einde. 

V. 3. 



A f s c h r i f t • -

ROKUN PELADJ AR INDONESIA 
Tja bang AMsrE RDAM 

secr. Vechtstraat 4 III. 
Amsterdam, 2 November 1951. 

MALAM PERKENALAN I I I 
Malam - Gembira ! 

Berhubung dengan kedatangan saudara2 dari Indonesia baru-baru ini 
untuk menempuh ilmu di kota Amsterdam dan anggauta2 jang baru masuk 
perkumpulan kita, maka dengan djalan ini Pengurus mengundang saudara2 
sekalian untuk menghadiri malam-perkenalan jang akan kami adakan pada 
Djum'at-malam tgl. 9 Nopember j.a.d. bertempat digedung Oafe & Restau
rant "De Kroon", Rembrandtplein 17, mulai djam 19.30 tepat. 

Atjara malam tersebut ialah : 
1. Pembukaan 
2. Utjapan selamat datang oleh Ketua 
3. Sambutan dan sediki t uraian tentang keadaan di In.done si a 
4. Istirahat : Kesempatan untuk berkenalan 
5. Malam-gembira (dansa sampai djam 24.00) 

ENTREE VRIJ ! I! MUSIK TERDJAMIN 1!! 
Pergunakanlah kesempatan ini ! 

Datanlah beramai-ramai !!! 
Bersuka-rialah !!! 

Pengurus RUPI Amsterdam 
P.s. Diharap membawa partner.nja masing2! 
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AC'r' 1 
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Betr.: 
3420 7~~~-~ 
JAARCONGRES RUPI OP 2-12-1951 te A'dam. 

No.: 

Bijgaand doe ik U toekomen een copie van een 
circulaire van de RUPI, betreffende het in margine vermelde 
onderwerp. 

KB, 13 November 1951* 



RUKUN PEL.ADJAR INDONESIA 
PENGURUS HARlAl-T 

>. 

SEC R. : WAALS TRAA. T 34" , AMSTERDAM. 

/, 

KEFAllA SELURUH ANGGAUTA RUPI DI NEGERI BEL.A.NDA~ 1 

. ·~ 

Dewan Pimpinan Rukun Peladjar Indonesia da1am conferentienja di Amsterdam ttgl.6 
dan 7 Oktober 1951 memutuskan untuk menjampaikan seruan kepada seluruh anggauta · 
RuPI sebagai berikut: 
l. supaja setiap anggauta lebih menarul1 perhatian terhadap rapat anggauta di-masing

2 

tjabang, agar sega1a soal dapat dipetjahkan bersama. 
2. agar setiap anggauta menjelesaikan tunggakan uang iurannja dan mu1ai sekarung 

membajar setiap bulan. 
Dewan Pimpinan berkejakinan, bahwa djikalau kedua soal tersebut dipenuhi .oleh 
tiap2 anggauta, kebahagiaannja akan ia terima sendiri. 

KONGRES ! t Kal-TGRES t 1 KONGRES 11 =====-==-===== ==;======== ========== 
Saudara2 jang terhormat, 

Pada tg1. 2 December 1951 j.a.d. Pengurus Harian RUPI dengun persetudjuan 
Dewan Pimpinan akan mengadakan Kongres tahunan, bertempat di-Minerva pav. ALBERT 
HAHNPLANTSOEN - AMSTERDAM. Rapat ini mulai djam 12.- siang. 

·. pengan gembira dapat di'Qeritahukan, bahwa Pengurus Harian sekarang ,akan 
menjerahkan pekerdjaannja kepada jang baru. Tetapi sebelum berpisah, kami mengun-

ang seluruh anggauta RUPI untuk menghadliri rapat tahunan ini. Dalam laporan ten
tang pekerdjaan kami, mungkin terdengar soal2 penting mengenai nasib sdr. sendiri. 
Mungkin bisik2an, jang kerap kali terdengar dapat dibitjarakan terus terang didepan 
umum. Pertanjaan2, mengenai perkumpulan kita, jang timbul karena kekurangan pene
rangan,, kami harap mer..djawub sedjelas2nja.: Beberapa pertanjaan sadja, sudah tjukup 
untuk mentjetuskan perdebatan jang hangat, umpamanja: 
"Apa perna.h dirundingkan Pengurus Haria:a dengari Kmnisariat Agung atau dengan 
p.embesar2 R.I. seperti Mr .Sa'.l".lari, Sekr .Dj endral Kemen:~-e.rian Keuangan, Professor 
Sukarjo, dll ?" "Bagaiman.EJ. ::>Cbetulnj~ _letak perkara, keluarnja Sdr2 Sajoko dan 
Chairun dari Pengu::."Us Harian?" "Apa seèabnja Ma.djalah Tunas belurn lantjar ter-
bi tnja?" "Sampai dima.na usaha Pengurus2 RUPI terhadap perbaikan nasib anggautanja?" 
11Bagaimana keadaan ~guango.n i<:i-ta?" "Bag:1imana bunji laporan perdjalanan RUPI keluar 
nege;ri? (Tour Paris, Bruxelles)" "Bila Pengurus RUPI berhadapan muka dengan Fengu
rus perkumpulan lain, sepert~ Perki, P.I., Perintis Budaja atau Panitera Peladja.r. 
Apa sn.dja iibitjarakan_disann?" 

Saudara2, ·inilah suatt:. gaJlèaran sadja tentang :-apat tahunan j ;-a-.d ~ Atjara 
resmi adalah sebagai berikut: 
SlANG: A.Pidato pembukaan oleh Ketua. 

~;,:~;. 
\;. .. 

.. 

B.Pembatjaan Notulen Kongres· ttgl. ll November 1950. 
C .Pembatjaa~. putusan Konperensi Dewan Pimpinan ttgl.6 dan 7 Oktober jl. 

dan sampai dimana penglaksanaannja oleh Peng.H. dan Tj. 
D.Lapuran tjabang: Amsterdam, Utrecht, Leiden, Delft. 
E.Lapuran Pengurus Hnrian: l) Keuangan 

2) Surat masuk-keluar dan pekerdjaan P.H. 
lainnja. 

F.Tanja-djawab tentang Laporan2. 
G.Pemilircc.:r.. Pengurus Harian baru. 

( "Pe~1~us Ha.rian memadjukan Sdr'.Surjadi, .Amsterdam, sebagai Formateur 
Pengurus Baru." .Jjika saudara2 sekalinn m0mpunjai tjalon2 lain, harap 
mengirimkan namanja sebelum tgl. 18 N0vember jad. k!;J-Sekr. kami.) 

H.Pertan~aan keliling. · 
I.Pen".ltup. 

MALAM: Mulai djam 20,- djuga di Minerva pav. Amsterdam: PESTA DANGSA (B A 1) 
Atas penetapan Dewan Pimpinan, anggauta RUPis jang siang harinjo. tidak 
mengundjungi Kongres tahunan tidak dip~rkenankan tur~t berpesta atau ber
dangsa denga.n kami. J]•an tetapi kepada mereka, jang tida.k terhitung golo
ngantersebut diatas kami serukan: BANDJIRILAH MALAM ~EMBIRA INI. 
Band dan Conferencier adalah le~ih istimewa dari pada jang sudàhU 

ONKOS TURUT-SERTA (Siang dan Malam): f.2.50 sepasang) uang irii baiklah dikirim ffibehrn 
11 1.50 seorang ) tgLl8 Nov.jad. Kepada Sdr. 

======== 

L.Usman,Rooseveltlaan 98 11 , 

Amsterdam. 
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No.: 3419 
Betr.: CONVOCATIE VAN DE RUPI 

Bijgaand doe ik U toekomen een afschrift van 
een convocatie van de RUPI voor een bijeenkomst op 9-11-1951 
te Amsterdam, ter gelegenheid van de aankomst van nieuwe Indo
nesische studenten in Ned.erland. 

KB, 8 November 195 :t 



Afschrift. 

RUKUN PELADJAR INDONESIA 
Tjabang AMSTERDAM 

Secr.: Vechtstraat 4 ''' 
-oOo-

Amsterdam, 2 Nopamber 1951 

MALAM- PERKENALAN !!! 

Malam-G embira! 

Berhubung dengan kadatangan saudara2 dari Indonesia baru-baru ini 
untuk menempuh ilmu di kota Amsterdam dan anggauta2 baru masuk perkum
pulan kita, maka dengan djalan ini Pengurus mengundang saudara2 sekalian 
untuk menghadiri malam-perkenalan jang akan kami adakan pada Djum'at-

( rnalam tgl. 9 Nopamber j.a.d. bertempat digedung Cafe & Rest. "De Kroon", 
Rembrandtplein 17, mulai djam 19.30 tepat. 

( 
\, 

Atjara malam tsb. ialah: 

ENTREE VRIJ ! ! ! 

Pergunakanlah kesempatan ini 

Bersuka - rialah ! ! ! 

1 • Pembukaan 
2. Utjapan selamat datang oleh Ketua 
3. Sambutan dan sedikit uraian tentang 

keadaan di Indonesia 
4. Istir~hat: Kesempatan untuk berkenalan 
5. Malam-gembira 

(dansa sampai djam 24.00) 

MUSIK TERDJAMIN ! ! ! 

Datanglah beramai-ramai !!! 

Pengurus R.U.P.I. Amsterdam 

P.S. Diharap membawa partnernja masing2 
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RAPPORT VAN KB -

Voor C.AJN I -
No. 3336 

Betr.: CONGRES INDONESISCHE STUDE11TEN IN NEDERLAND 

( 

Op 2 December a.s. houden de Indonesische student en 
in Nederland hun jaarlUks congr~s, dat inet een ree·. eptie zal 
wor~en . ~Eiloten. I . · 
.Jt "..-;;;r yoor de~e receptie zal ook de heer FUNKE van het 

~ D •• ~ worden u~tgenod~gd. / , 

~· I • tV 
_j___ ~ y(l~1'vJ . J-J 

I · ~-~·"' , ..... r .-va , 1r 

· V ~· -1l' j<l~'~ 6 i J)~~,~ · 
{j ~y " p' 'I ,_, ~~"~ .,..111 
'{V"' v· 1 \ d~ " 
.V ,1..11' l~,l· 

KB, 1 November 195lf 
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RAPPORT VAN KB 

Voor CM~ I 

No. 3192 

Betr.: RUPI-LEDENVERGADERING, AFD. AMSTERDJ11 6P 28-9-1951 

Van een informant werd onderstaánd verslag betref
fende een ledenvergadering van de RUPI, afd. A'dam, ontvangen. 

RUPI-LEDENVERGADERING, AFDELING .AMSTERDAM, 
IN CAFÉ-RESTAURANT "DE KROON", Rembrandt
plein 17, Amsterdam, op 28-9-1951 om 
8 uur 's avonds. 
-----------------------------------------t t!~'fv' VI De opkomst was bedroevend; er waren niet meer I 

dan 10 leden aanwezig, o.m. 3 afdelingsbestuursleden~r&~ ló-ö~} 
}l a Van het hoofdbestuur waren aanwezig de heren J. BREEMER en SARAPit. 

!5l/Y8 De voorzitter. van ~~ e.,tdelinl'- de _-eeer USMAN, 15e- -

?
·treurde het, dat de leden n~et !in. groeenetä'ieWä!Minopgekomen, 

~juist nu na de propaganda-trip naar Parijs. Hij bracht verslag 
~ uit over de financi§le toestand van de afdeling. De contributies 

kwamen wel geregeld binnen, maar hij sprak toch de hoop uit, 
dat het in de volgende maanden beter zou worden. 

De viering van de 6e verjaardag van de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd op 17 Augustus 1951 was een verliespost 
van ~f~50,- geweest. Deze schuld is voor de helft aangezuiverd. 

Hij stelde voor tot kadervorming, waartoe dan 20 
tot 25 leden tot het kader zouden toetreden. Hun taak zal zijn, 
contact te houden tussen afdelingsbestuur en leden. De kaderleden 
zijn verplicht op elke uitgeschreven vergadering aanwezig te 
zijn. Hierdoor zullen ze meer belangstelling bij de leden voor 
de vergaderingen opwekken. Hij vroeg de aanwezigen, wie zich 
bereid wilde verklaren tot dit kader toe te treden. Na ampele 
bespreking zal dit voorstel in studie worden genomen en in de 

®amende conferentie met het hoofdbestuur worden be~proken. 
De heer MUSTAFA vroeg of het bestuur reeds een 

erslag had ontvangen van de leider van de Parijs-trip. Hierop 
moest de heer USMAN ontkennend antwoorden. 

VVoerts vertelde de heer MUSTAFA, dat er tot nu toe 
nog studenten zijn in Amsterdam, die nog geen cent van hun ouders 
of voogden mochten ontvangen, ofschoon de gelden bereids in 
Indonesië .. bij de banken zijn gestort. Hij suggereerde de voor
zitter of dit geen goede gelegenheid voor het bestuur is, nu wat 
voor deze leden te doen, opdat de RUPI meer belangstelling van 
deze groep kan verwachten. 

De voorzitter zegde toe, daadwerkelijk in te 
grijpen en deze aangelegenheid met het hoofdbestuur en de 
Hoge Commissaris te bespreken en liefst op korte termijn. 

De namen van de leden kent hij wel. 
Voorts zal een enquete worden gehouden onder de 

studenten inzake hun financiële omstandigheden. 
Om half 10 sloot de voorzitter de vergadering. 



. " 2. 

(~]'L -\'1. Heer BREMER, Churchillaan 4S III 
() ~~ , , )(t Rusli K.ASIN, Amstelveenseweg 205 II. 

~· Heer KASIN is in de zomervacantie in Noorwegen 
geweest·., ~ p. / _J W. 

~ ... ,. ,3 
------

KB, 8 October 195~ 
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No. 2931 - H - '50. 8 Ootober 1951. 

Onderwerp : RUPI - Congres. 

Vertrouwelijk. 

Naar uit betrouwbare br~n werd vernamen, is op Zaterdag 6-10-
1951 en ZOndag 7-10-1951 in het gebouw van de "Sooietas Studio
eorum Refor.metorum" ( vereniging van gereformeerde studenten), 
Leidsegracht 108 te Amsterdam, een congres gehouden door het 
dagelijks bestuur en de afdelingsbesturen van de :in Nederland 
gevestigde IndCillesische studenten-vereniging "Rukun Peledjar 
Ind<ll.esia". 

Dit congres werd bijgewoond door ca. 25 Indonesische studenten 
uit Delft - Leiden - Utrecht en Amsterdam. 

Over het besprokene tijdens-en het doel. van dit congres kondSJ. 
geen nadere gegevens verkregen wordSJ.. Einde. 

v. 3. 

·.'/J~ 
.. ... ..s .• /.] 

;: 1. OCT 195f"· Jd 
z ····-~ 

ACD/ ~f) 
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VOOR CA·.VI '/7/~d/.y 

_".;>-// 
'_,.,·, Pl. :>.6,Z ·Pf.J. J 

Cil) 18 Jeptember a.s. vertre~:t een c~UP I-delegatie 
naar JJuJ. tsland • .Ln deze èelggatie Z.Ljn ,)pgenomen: TALU 
U'..J!,l..!\.N en lUN~FENGILEY, terwijl ce rei:; zal worden mede 
,~emc.akt <loor sen medisch student :.üt JJjak:J.rta, genaamd 

. .LLIA.S, een Sumatraan. oJ 
· Z .... j zullen 'in · eulen contact opnemen met ~f, S' 1\P• 
tervajl zlj oo~ Dr ... :-l..lfred ALLG.\....:·: .. JwonE?nde Get ~ngen-
0teice-~chle2hal e , zullen ontmoeten. Deze laatste 
persoon moet vroeger "ourgemeéster zijn gP'~'~'P"'~t, doch inder 
tijd gcv8.ll~~;en gezet voor com...ro.unistische iccaeen, enige · 
tijd <3elec~en is hij .;eer op vrlje voeten e;esteld. 

De dele~atie zal ook ir. :AOH ontmoeten, die reeds 
enl:_·e t.Lj d in' .uui tsland met een ret;eringsopdré.l.cht rond 
zwerft. 
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bunTUREEL NIEUWS INDONESI~ 1951 
~a~rt 1951, No. 6 

Petitie van "Malino-studenten" 

~,uv \~/) 
f ~Y/ 

\ 
Tie Raad van Bestuur van de Rupi (Rukun Paladjar Indonesia), de Indonesi
sche Studentenorganisatie te Amsterdam, heeft de Regering van de Repu
bliek Inonesia verzocht om de kwestie der studiebeurzen van de studenten 
in Nederland zo spoedig mogelijk opnieuw in beschouwing te nemen; de kwee 
tie van de studenten, die hun studie slechts tot hun candidaatsexamen of 
tot een bepaald examen of tentamen mogen voortzetten om daarna terug te 
keren; de ver:J_enging van de beurzen en de geldzendingen aan niet Indone
sische studenten (Chinezen, Arabieren en Indo-Europeanen); de onwettige 
geldzendingen, die zich thans voordoen in afwijking~n de deviezenbepa
lingen en andere maatregelen van de Indonesische regering, die even zo
vele moeilijkheden betekenen voor de Indonesische studenten. 
De moeilijkheden, voortgesproten uit de monetaire maatregelen van Maart 
1950 en het intrekken van de studiebeurzen, dte door de Nederlands-Indi
sche regering (de zg. prae-federale regering) aan de "Malino-studenten11 

waren toegekend, heeft men in de vorm van een petitie voorgebracht bij 
de waarneT'tend Hoge Commissaris te 's-Gravenhage, Mr DJUMHANA. 
Zoals men weet is er naast de Rukun Peladjar Indonesia in Nederland nog 
een Indonesische vereniging, de Perhimpoenan Indonesia, waarvan ook vele 
studenten lid zijn, en die een politieke rol vervult. 

Uit MERDEKA(Djakarta) van 25 Jan. 1951 



( 

RAPPOE~T V ~Ul KB 

VOOR CA'vVI j. li~4.6~ 

No 3111 
0~{._:,~-·--~-·- '.fJ/. / .r/ 

2 0 SEP. \951 · 
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Van een medewerker werd vernomen, dat de RUPI ter 
re istratie van zl n leden onderstaande circulaire liet 
u ·-:tgaan: 

Baudara jang terhermat, 

Pada waktu jang achir ini bantuan l{upi pernah diminta 
untuk memberi keterangan tentang hal ihwal keadaan pelafjar 
lndonesia di Negeri Belanda. Rupa-Rupanja tal: ada suatu 
Badan Hesmi pun jang mengetahui seluruh hal ihwal l~eadean 
tersebut. 

Memang sedjak permulaan berdirnja, .ti'.upi selalu sudi 
:nemberi ketar·angan sepertl tersebut èia.t::1s, djikalau ':'udah 
terbukt i bahwa bantuan RUPI ini tak:' kan merugikan searong 
peladjar indonesia. 

Lebih-lebih, djika u.saha sernatjan i tu dapat menguntungka · 
masjaraka:b peladjar _Lndone~;ia di negeri ini, tentu asaha itu 
dipentingkan. 

~ekarang ini, memang beberap pihak dl Indonesia telah 
memadjukan permintaan kepada ltupi, supaja diberikan keterangBil 
tentang keadaan pelaàjar 2 J.ndonesia di Negeri-Belanda. 

Karena sekali ini pemberian keterangan tersebut beleh 
bero>::ibat bahwa keadaan keuangan k.L ta dapat diperbaiki, 
maka ..fengurus ff__arian mengambil keputusan, supaja permintaan 
itu dikerdjakan. 

'l'ambahan pul?.-, aneh benar, ojika sesuatL1 erganisasi 
sebagai RUPI, jang terdlr~ darl ka•_•m peladjar, tidak 
mempunj ai gegevens peladj ar 2 i tu. Bagaimana '{lllJ l dapat 
berdjuang tegas untuk anggauta anggautanja? 

Berhubung dengan ini dua erang anggauta diminta, supanja 
menjelesaikan seal itu (sdr :arribang Oetomo dan sdr. J. 
Djajo.diningrat). 

Ijenguru.c:: oerharaw.:t :.supaj a saudara sudi membantu usaha 
ini dengan sepenug tenaga saudara, la1u memberi "facts and 
F'igures" menurut daftar terlampir. :;egala keterangan jang 
saudara sampaikan akan cirah8.siakan. 

Diminta, supaja saudara kirim kembali daftar pertanjaan ' 
ini sesudah didjawab, kepada J. Djajadiningrat, Pieterskerk 
gracht 3 te I,eiden, sebelum tang::jal l ffictec::•er 1951 • 

.Lic3_a~:: perlu dJ.kemukakan dl:::ani, bahwa berhasil 
tldalr,nja usaha ini akalah bergantung kepada bantuan bagi 
saudara. D,m djU;:a usaha ini berhasil, h 1 ltu berarti keun 
tungan bagi saudara. Dari piha~c 2-?engurus 'iarlan H TPI hanja 
dapat dipastLcan, bahwa la aJcan mengerc'ljakannja ècengan 
sebaü:bailmja dengan pertelengan kedua sm.1dara jang 
terF.;ebut eliatas itu. 

KB, 19 uept. 1951. 

a/n I'enp;urus Harian 
J.C.bremer 

tetua 
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UITTREKSEL 
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o.a.v.: eA W .I:' 
Dat.. •I} lo -S1 

Par.: W 

Ct.J.PY 

t:Jj-J I 

(, .t" 2/ 

0/.IY 

&rJ ~z~. 
-b'. ~ ~ ~- ,--.-(; i:+. 

0.;~ /z, 0 I·~-?: 

j~ l 4. SfY 1~ \ \ 

Áco :~_,111trfl 
XI Uit goede bron is vernomen, dat Chairun CAROPEBOKA, 

wonende te Amsterdam, oud-seere taris van het nootdbee'tûur 
van de "R.U.P.I." en lid van de redactie van "Tuna~voor 
de genoemde tuneties en als lid van "R.U.P.I." heeft bedankt. 
ijij is lid geworden van de P,I. HiJ heeft bedankt, omdat de 
"R.U.P.I." zich niet wil aansluiten biJ de P.I. 
· C!ROPEBOKA ia de achrijver van het artikel "Peringatan 

1 Mei" in "Tunas" van Mei 1951. 

Ye,rsoeke agenderen ~n. retour aan CAWLI .• 

CAW/I, 13-9-1951/~ 
i-



· No. 2931 - G - '50.-

; bijlagen:twee.(2~-) 
I>, 

( 

Onderwerp: RUKUN PELADJAR INDONBSIA. (R.U • .P.I.) 
( viering "1? Augustusn.) 

V e r t 

''21 .. '195t(j' 

ACf?l IJ/hl' 

Ter gelegenheid van.de herdenking.van de "1? Augustusn dag werd 
door de RD1ruN PELADJAR INDOHESIA -R.U.P.I.- op 18 Augustus i951 
des avonds te 21 uur in het lVIinarva-paviljoen te Amsterdam een 
een feesta-vond gehoudan1 bijgewoond door ongeveer 500 personen. 
Het memendaal hiervan bestond bit jonge Indonesische vrouwen en 

mannen,terwijl ook vele Nederlanders - ongeveer i van fie~ aan
wezigen - aanwezig waren. 

~eze bijeenkomst was toegankelijk voo~enodigden en tegen be
tallng van f. 1. per persoon. Vele plaatsen waren gereserveerd · 
voor maar vooraanstaande personen, waarvan mnige nruuen zijn ver-

I
' meld op de hierbijgevoegde bijlage 1. 

Onder de aanwezigen werden o.a. opgemerkt: 
a• Prof. Wartheim en echtgenote, 
b. P~~f. Donkersloot 
c. Ed. Hoornik. 

In Q.e zaal waren aan de wanden versieringen aangwbracht in 
de rood-witte kleuren bestaande uit vlaggen en bloemen.Bij de 
ingang der zaal werd aan alle aanwezigen naast het programma -
waarvan onder bijlage 2. een a:rschrift wordt bijgevoegd - een 
decoratie in de rood-witte kleuren op de borst ge speld.Hierbij 
stond een Indonesisch meisje met een grote collecte-bak -schacl-. 

Ja een kort openingswoord dat door de voorzitter van de RUPI, 
Johannes Carolus BREEl\tlER, geboren te Hollandia, 1 Juli 1919) ver
der bekend-, in de Nederlandse taal werd uitgesproken, werd met 
enige korte woorden herinnerd aan de betekenis van "1? Augustus". 
Hierbij werd DE DAAD van SillCARNO en HATTA geprezen, zomede de 
moed welke deze heren hierbij aan de dag hebben gelegd.De Indone
sische studenten - aldus spreker - hebben vertrouwen in de Repu-
bliek Indome si a. · 

Spreker hoopte voorts dat deze avond zou mogen bijdragen tot 
een beter begrip en verstandhouding tussen de Indonesiërs en de 
Westerse men·sen, die nog vaak spottend en honend tee;enover de 
R.I. stonden. 

Opmerkelijk was, dat in dit openingswoord werd gezegd,dat de 
Hoge Commissaris van Indonesi~ te den Haag weg8mB drukke werk
zaamheden verhinderd was aanwezig te zijn, terwijl in het slot
en dank-woord desa Hoge Commissaris , alsmede de .Ambassadeur van 
India werden beëlabkt voor hun" aanwezigheid • 

./' 

Na het openings-woord werd het gordijn voor het toneel wegge:- •• 
trokken en toen vertoonde zich een grote landkaart van Indones1e 
over het hele toneel.Naast deze kaart stonden enige Indonesiërs 
in nationaal costuum.Door de aanwezigen werd toen staande het 

"Indone si a Raj a" gezongen, waarvan teksten ámn de aanwezigen wa
ren ter hand gesteld.Nieuw Guinea was op deze kaart met bijzon
dere opvallende kleuren aangegeven. J u' 
Hierna werden de verschillende nummers voor het voetlicht ge~! 

zoals aé,ngegeven op het p-rogram,i.a - zie bijlage 2.- o J 

Hierbij werden enige liedjes gezongen, w.o. een " vrijheids -
strijd -lied11 

, het tt Afscheid van een vrijheidsstrijder van 
- 2 -
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VERrRJUvf.ELIJK. 
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zijn vriendn. 
Ook in de declamaties, speelde "de vrijheidstrijd,het breken van -

met - tradities en het plegen van revoluttie een belangrijke rol. 
Med11gedeeld zij, dat in het algemeen, na de Indonesische tekst een 
Engelse verta-ling daarvan werd gegeven, wat mogelijk was bedoeld 
voor de Ambassadeur van India en verdere Indische gasten. 

Op~allend was de zeer geringe opkomst - aanwezigheid - van Indo
Uhinezen.Geen enkàle vooraähstaande riguur uit de Indo-Chinese ver
enigingen wat~ aanwezig. 

Om o. uur 30 werd een begin gemaakt met het bal, dat tot 4 uur 
voortduurde. 

f Als indruk van het geheel werd hierbij opgemerkt: 
'f?een uitbundige stemming, eerder lauw en nogal tam. 

Men heeft blijkbaar van Indonesische zijde zoveel mogelijk alle on
aangenaamheden willen vermijden, die uit scherpe politieke woorden of 
ui tingen zouden ktmnen voortvloeien.Alles was er merkbaar op gericht 

om te trachten een rustige,aangename sfeer en stemming te kweken, w 
waarin men ook inderdaad is geslaagd. 
Mogelijk was a.e.a. een uitvloeisel van de aanwezigheid van vele 

lNederlandse meisjes in gezelschap van Indonesische jongens. 
Het geheel had een rustig verloop.Einda. 

o. 3. 



~· Bijlage No. l~an 
No. 2931 G-'50 van Op de feestavond van de RUPI op 18-8-1951 
21 Augustus 1951. -- waren o.a • voor de ondergenoemde personen plaatsen_ 

"'! gereserveerd.Niet bekend is of deze personen ook inderdaad 
deze feestavond heb1Jen bijgewoond. 

c 

1· H.E. Ambassador of Pakistan 
2. H.E. Ambassador of the U.S.A. 
3. P.T. Sek~etaris Pertama Komisariat Agung R.I. 
4. Voorzitter PERKI. 
5. Voorzitter Surinacun.se Studenten Vereniging. 
6. Ir. ONDM~G en echtgenote. 
7. J.M. HE~~ KARTO en echtgenote. 
8. ACffi~ en echtgenote 
g. HARJONO en echtgenote 

10. Prof. Dr. GONGGRIJP en echtgenote 
11• Prof. Dr. W.F.WERrHEIM en echtgenote, 
12. Dr. Frmedrich W. FUNKE , secretaris generaal v.h. Deutsch-Indonesische 

Geselschaft. 

-------------------------~-~-----------
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ATJARA MALAIVl GEriffiiRA 

berkenaan dengan HARI .KEl'·ü:!.:HDEKAAl'f 

REPUBLIK INDONESIA 

1. Pembukaan - oleh: Ketua John c. Breemer 

2. Tari Djawa - Sdr. Indra Kamadjojo 

3. Sumbangan beberapa tamu - Trio Marianna De Vries 

4. Tari Pajong 

5. Timur - Barat -

( Pimpinam Sdri S.D.Sutan Assin) 

(Deklamasi Sdri N. Panggabean) 

ISTIRAHAT ( 15 menit) 

?. Deklarnasi - Sdr. Ass Haari 

8. Tari Minahassa 

9. Lagu2 Batak 

10. Tari Pi sa u 

11. Tari Bali (Baris Sdr. Lalu Usman) 

12. Lagu2 Ambon 

13. Tari Maluku (Patah TjengKèh -Nn- Tuprunahu) 

14. Bal. B A L - hingga djam 4 siang. 

- - -
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No. 2845 z. 
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t;/~~·~(J( Betreft:Sportfeest R•U.P.I. 

VEB.TROUWELTJX 

Ter gelegenheid van de viering van de onafkanke~kbeid I 

van Indone sie werd door de R.U .P .I. (Rukun Pe ladjar Indone si a) 

op Vrijdag 17 Augustüs,van 14~00 tot 17.00 uur,een sport
feest gehouden op 2 sportterreinen van d~·Leidse Hout te 
Leiden,welke door ongeveer 400 Ind,o~s:ï"ers werd blJ&~woond. 

~ 

De Indonesiers waren o.a.afkomstig uit .l?ilft,Utrecht,.Amster':"" 
dam en Leiden en werden grotendeels door 1'0 autobussen en 
e'rikêle personenauto's aangevoerd. Vi;i:f van deze autobussen 
(E..E..T.)waren elk voorzien van een roo.d-witte vlag, terwij,l 
de voorste bus op de _voo,rzijde tevens een schild voerde, 

waarop de leuze: 11 F.RE:EIDOM OF THE REPU:SLIC INDONESIA " was 
aange b:rach t .Er werden geen toe spraken gehouden. 

De wedstrijden(Voetbal,'handbal en tennis)vingen aan te 
14.45 uur en eindigden te 17.00 uur.Daarna vertrokken de 
autobussen .. Gedurende de wedstrijden verlieten velen het 
sportterrein om de Leidse Hout en omgeving te gaan bezich
tigen~zodat de wedstrijden uiteraard weinig belangstelling 
gehotem. 

Het· geheel had een rustig verloop. 
Gedurende het sportfeest is van enige communistische 

actie niets gebleken. 

Leiden,lB Augustus 1951. 
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2928 J~ .. /~ ..1 ~ ~ ~ 
RUPI TOUR NAAR PARIJS. Betr.: 

NIET O.K. 
ACD/~. 

Hier onder de namen van de deelnemers aan 
de RUPI-tour naar Parijs. 

1. M.CHUDORI 41. R.VELDHUIZEN-v.ZANTEN 
2. S.SITDMOR.ANG .42. A.ABDBAKAR 
3. Mevr. SITL"TMORANG 43. J.J.INDEffEY-GERLINGS 
4. H.DJOJOSIPUTRO 44. Th.HUURMAN 
5. R.RIRIASA 45. E • S IT Af'T AIJLA 
6. Th. VAN ELDEN 46. F.SITANALLA 
7. Muh.RU'IS 4 7. S.WAHAB 
8. D.A.NEIL 48. L.BREGEL 
9. A. 'N. GASENEEEK 49. E.ROOZENDAAL 

10. J.GASENBEEK 50. T.BOORCAN AMIR 
11. l!' .NOTOSOETARSO 51. E.KHO 
12. U.BASARI 52. H.DJOHANI 
13. T. S.ASTRAIV:IDJ AJ A 53. S.A.HABERMAN 
14. E. SO EL.AEMAN 54. C.LEASA 
15. M. evr . T UP AMAHU 55. E.M.RATULANGI 
16. Mevr.L.TJAHAJA 56. J .B.YvANEY 
17. O.SADIKIN 57. L.E.PANGGEBAN 
18. T.E.ACHMAD 58. E.TENDEAN 
19. N.A.KOESOEMOREDJO 59. S.TENDEAN 
20. R. SARO '8NG ALLO 60. Ds.FIJN VAN DR.AAT 
21. P.HARli1AN 61. J .T .DE MEYIER 
22. A.NASUTION 62. S.SUBAGIO 
23. M.POEDIONO 63. T .JEO'NONO 
24. Si .HIDAJAT 64. T.S.SO~~OWIHARDJA 
25. HARIFIN ROESLI 65. Mevr.SOEMOWIHARDJA 
26. A.B.PANE 66. M. SUDJUTM.A 
27. LIEM SIK GIOK 67. A.SOEPRAPTO 
28. A.VAN RIESSEN 68. L. 0 .IV'J..ANARJ!'A 
29. H.WERTHEIM 69. F. RAMPENG ILEY 
30. T .W .MOELIA 70. J.KOLOPITA 
31. I. SOERACHIVIAN 71. N.KOBONDAH.A 
32. A.R. WERTHEIM 72. A.BAROS 
33. M.WERTHEIM 73. DARPI 
34. R.SLAM.AT ROOSMAN 74. T.DZUL H.AFAS 
35. M.C.BRIER 75- A.llliLLES 
36. A. IBRAHIM 76. H.TAN 
37. D • M. SARAPIL 77. R.Ng.HADINOTO 
38. M.HASAN NOTOADIKOSOMO 78. J.P.ILJAS 
39. R.PAMUNTJAK 79- R.A.LOPULALAN 
40 R.PAMUNTJAK 80. J .REHATTA 
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81. J.P.BASTMEYER 
82. A.M. P'UTUHENA 
8 3 • M. J. SAHERT IAN 
84. D .E.TAMALEA 
85. R.A.LISAPALY 
86. 1. RIEMERSlVI.A 
87. R. SUKARMAN 
88. R.SUJONO 
89. L.J.MANUSAMA 

-2-

90. E.P.SOUMOKIL 
91 • R. K. MART AKUSUlVIA 
92. R .MULJ ANA WIRAAT1V1ADJA 
93. F.LALISANG 
94. R.KANBIER 
95. E.STREEP 
96. H.A.R.MAHDI 
97. Prof.ENGELEN 
98. L. USJ.V!AN. 

/ ' 
.(.f") ( 1 1"'; v' ;p-,t ;z 1 · ~~-af(,;'. 

I 
,,_, \~~ RAMPENGILEY en SARAPrt hebben te Parijs 

zeer veel contacten gelegd met Vietnammeezen, Madagaskaren .en 
andere nog "onderdrukte" volkeren van Afrika. 

Inmiddels is onderstaande circulaire aan 
de RUPI-leden ver~onden: -----
RUKUN PELADJAR INDONESIA 
' Pengurus Harian 
Secr:Waalstr.64 Amsterdam. 

SLOTAC.COORD RUPIATOUR . 
Na het beëindigen van onze reis is het ons 

een genoegen eens terug te blikken. 
I.Het hoofddoel om onze vereniging; de RUPI, 

meer in het licht te brengen is glansrijk gelukt. Hiervan 
spreken de vele contacten gelegd tijdens ons verblijf in Camp 
Volant en elders. 

II.We mogen zeer dankbaar zijn voor deze 
voorspoedige tochr: 

a. Geen zieken of ongevallen 
b. Geen ernstige autopech 
c. Wel goed weer, prachtige natuur 
d. de zeer belangrijke, goede sfeer 
e. wij mogen zeggen,onze tour is geslaagd. 

III.Zoals U aan 't einde van de reis gehoord 
hebt van onze moeilijkheden, deze bestaan alsnog binnen het 
bestuur onzer vereniging, doch wij hopen deze te kunnen over
winnen. 

IV.Het is ons hierbij een behoefte aan allen, 
die hebben meegeWërkt aan het slagen van deze tour (door het 
geven van advies, steun enz.) onze oprechte dank te betuigen 
,Speciaal voor het goede begrip van onze moeilijkheden en de 
consideratie. Verwacht wordt, dat een ieder naar eigen in
zicht een verslagje zal inzenden, onverschillig in welke 
taal. Reeds kwamen enige reacties binnen van gunstige aard, 
doch cri tiek is ook zeer wàkom. Dit met het oog op organisatie 
van latere tours. 

T. Verplicht zijn alle commissieleden om een 
verslag van hun werkzaamheden enz. in te zenden. 

VI.De memoires zullen door hr.SITUMORANG 
worden opgesteld-aan de hand van de ingekomen verslagen, dus 
gaarne hiermede enige spoed betrachten. 

VII.Foto's:Gelieve so spoedig mogelijk voor 
1 hgustus a.s. alle goede foto's, zowel negatieve als 
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positieven op te zenden aan hr.J.M.ARSATH RO'IS, Churchilllaan 
1 

200, Amsterdam, p/a Fam.VAN EL:OEN. Na gebruik zijn zij weer 
ter beschikking van de eigenaars. De bedoeling is, een voor
lopig fotohoek samen te stellen van alle ingekomen foto''s, 
hetwelk zal circuleren bij de volgende adressen: 
J.M.ARSATH RO'IS Churchilllaan 200 A'dam van 1 tot 8 Aug.'51 
D.HAFAS Haarlemmerstr. 93 Leiden v.10 11 17 " " 
M.. ,J. SAI:IERT IAN Pr. Hendrikstr. 89 Delft v .19 " 2 5 " " 

Aldaar staat dan gelegenheid open Uw be- i 
stellingen te doen, echter moeten wij U er op wijzen, dat deze i 

per vooruitbetaling moet geschieden, dit naar aanleiding van 
vroeger opgedane ervaring. 

VIII.Beste vrienden. Weer wordt op Uw aller 
zo gewaardeerde medewerking gerekend en ••• last not least ••.•• 
tot de valsende RUPI-tour. _ 

Waarheen? Washington? MOSKOU? Olympiade 
Finland? of ••• Retour naar Pigalle ? U la, la! ! Laat ook 
hierover eens Uw gedahten gaan! 

Au revoir 

Het dankbare Bestu~r der RUPI. 

KB 7 Augustus 1951 
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-' /J/ - 119' . .jv 
V/• .;:;..lo--J~~-r--· / / 1.J3etrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 

·~i JUU 1951, \ Waardering bericht: betrouwbaar 
'~evens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:--

ndernomen actie:---

OP KAART 
ACD/"'t,..... 
DAT: 
PAl: 

ÄCD/n"<sBr- \ 

Hierbij wordt medegedeeld, dat van een betrouwbaar 
persoon te Leiden het volgende werd vernomen: 

Van 6 tot 16 Juli 1951 zijn een groep studenten -
R. U. P. I.-leàen, alsmede enige 1~ederlandse studenten -
---- ~ totaal 98 personen uit Nederland met drie autobussen naar 

Parijs geweest ... De studente'n werden vergezeld door Prof. 
~~ -'wttRTHEIM., Prof. ENGELEN en :bs FIJN VAIJ DRAAT. Ze werden 

1..:. ~ ·te Parijs ondergebracht in~ een kamp voor culturele ont-
' moeting. De reis- en verblijfkosten bedroegen f.85.--

per persoon. 
Door tussenkomst van r1ranse studenten ontvingen zij 

een uitnodiging voor een balavond. Daar de kosten daarvoor 
per persoon Fr. 1900.-- bedroegen, hebben zij hiervan --------· 

en gebruik gemaaKt. (einde )j 



itieve opberging in te vullen). 
. Ç<:I ....... IJ.'l.l ... rfJ ..... ....... ád~.i ........ . 

/ 

AFGEO.AAN / ...................................................... ······················································· 

ö'> ,_ tÎ ~· 
~ r rl 

f 
············································································································· 

I 

c 
Dat.: Par.: 

I / 
······························································;··········/················;(·········· .. 

el-,~1:1' "'- /' tl" 

en (Nummeren s.v.p.!): 

............. ................ #d/l ...... t ......... 
. ~~:5~ . : 

. ~ . ç;~;?IJj . . 

(: ;b ~ L ~;;,;i;~ I 
................................................................ "'" 

····························:r.···························································································································································· 

~ 10192. 51 



~V~ 
/./2<, 
PJ-. U 

VERTROUWELIJK 
· .-Verbinding: No.l2 

j\ 

\ .Do ss .no .13/506/15 
20 Juli 19?1. 

) 

\ 

( 

Onderwerp: Toezending organen 11 Tunas" en "De Evenaar 11
• 

Datum ontvangs~: 17 Juli 1951 

f .. · Hierbij wordt toegezonden het veren1g1ngsorgaan 
"Tunas" no.2 van de Indonesische studentenvereniging 
"Rupi", zomede 11 De Evenaar 11

, maandeJ_ijks contact met 
Oosterse studenten i~ Nëderland. 
l Naar ae--±n:houd · an genee}ftèl:e organen moge ter be
fko ing worden verwe en. (einde){ 
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Tahun I No. 2 Mei 1951 

[ -- - 'T u N A s I 
DE FINANCIELE STATUS VAN DE STUDENT 

Het Indonesische·Ministerie:van Voorlichting:meldt·het volgende: 
· 'Dengan- surat · ketetapan- Menteri P. p;·K. No. 7347/Kab. tanggal · 

12 · Maret 1951 'tel ah di tarik kembali- surat ketetapan No. 17105/ 
·Kab. tanggal 15·Agustus 1950, :jàng menetapkan·djumlah.uang 
tundjangan, · jang diberikan tiap 2 bulan kepada peladjar 2 
darinasiswa di Negeri Belanda, djumlah uang pembeli pakaian, 

, '('""\ djika:berangkat ke :Negeri Belanda, dan djumlah uang j ang 
V;J diberikan ·sebelum :berangkat. 

Tel ah_ di tetapkan: 
. a. tundj angan ti ap 2 bul an sep erti di mak sud dal am pas al 10 

aj at. ( 1) :sub. a dari 'Peraturan Pemberian Darmasiswa ke
pada mahastswa2 untuk beladjar diluar Negeri' adalah ·se

. banjak f. 200.-- · (dua ratus rupiah) nilai uang Belanda 
(n .. u. B.). untuk peladjaran pada .Perguruan Tinggi dan·f.150.

, (seratus lima puiuh rupiah) .n. u. B., untuk peladjara.n pada 
sekolah lain2nja.buat seorang peladjar; 

b. djumlah uang pembeli pakaian untuk·:berangkàt·ke,Negeri 
Bel anda seperti dimaksud daJ.am pas al 12· aj at_ (2) · kalimat 
ketiga dari Peraturan tersebut diatas adalah f. 300.~
(tiga ratus rupiah) ·n.:U..>B, 

c. >dj uml ah qang di't)eril{~ ·-s~belu111: berangkat- seperti · dimaksud 
d~am pasal l~UtJftt (2} 1.\aUm~'Ç .. t~raçb;ir. dari Peraturan 
tersebut qiatas,açl.al~-s~'banjalt :(.,5Q"" (lima puluh.rupiah) 
n. u.s. buat seorang peladj ar.: . 

Allereerst een·il~eechouwing over het Besluit v~m 15 Augustus 1950 •.. . t . . 
.Dat .de ·studietoelage ·voo·r degenen äie: het ·Hoger ·onderwijs ·volgen,· 
een:sprong.maakte·van f. 160 .. ..,. op·f,_200~-:- is.toe te juichen, ·al-

aewel er van die sprong niet veel meer overblijft, :als betrokke-' 
n.:~lf voor b.un 'boeken möeten .zorgen. ·Maar dat ·de ·stpdij:!toelage 

voor ·d~geQ.eQ. ~l.e een niet.;Hoger-Onderwijs:volgen:een: .. hall;' of 
~· o_p, de pl~ats ruet• werd: toegeroepen, :is een :blijk' van kortzich~ 
.tigbeiQ..,Dat bedrag .is in onze jonge staat, die een ten:hemel 
schreiende-behoefte heeft a~m·middelbare·krachten (de·schakel 
tl.Jssen··1~ger en l).oger personeel, . te vergelijken.met .de·' werkers' 
onder de mieren), een vogelverschriller:voor:hen die zich·willen 
·specialiseren voor een.middelbare.kracht. :Telkens-en telkens:weer 
is het in Indonesia gebleken, dat:er:wel·krachten:aanwezig:zijn 
0111 plannen·te ontwerpen, :maar-wie·moet·die plannen.uitvoeren·? 
Een-lndonesier, die.een.middell:)are.opleiding:h~eft gevolgd,:Ont
. breekt . deze- Indonesier, -_dan: moet: men wel :tussen- het- hoger en 
l~W:er personeèl een:hh,at;:constEtteren.:Een:kloof, die veel ·te 

• 



vaak overbrugd:wordt·met:het.aantrekken van lager personeel, met 
- het. gevolg. dat er ·van. de uitvoering. dier plannen· niets terecht 
-komt.·: Tenzij :men :·voornemens: is om: tot -in: het oneindige· door- te 
- 'plannen~, ·een ·ziekte :waar·veel ·van onze· mede- Indonesiers ·last 
·van·hebben ! ·Een :kinder.;;ziekte ? :Ja. :·haast ·alle ·fouten .zouden 
·.gemakkelijk :teruggebracht :kunnen :worden ·tot ·een·kinder-'ziekte. 
Bovendien:moet:men·:niet:vergeten, ·dat·in alle:maatregelen ten aan
zien:. van··studenten of•.leerlingen ·van· middelbare ·scholen steeds 

·voor ogen: mo.et- worden- gehouden·· een- streven: naar- samengaan·. tussen 
:die:twee.groepen·tijdens:hun·studietijd·al. ·Des·te·meer·harmonisch 
:het'samengaan·tussen:die·twee groepen, ·later op·het arbeidsveld 
--in· Indones ia. 
·Of zijn ·de· Indonesiers -op· de· middelbare- scholen. geen: representa
. tieve :figuren: van ·-rndonesia, ·zodat· ze: niet: in.: aanmerking: komen 
: v?or :-repr~a,a~tQ.tie ? : (een: beruchte :term: uit:: het distributie-; systeemJ,.... 
:Hlermee;wil:lk:helemaal·niet -zeggen, dat de belangen van de Indo- V 
· nesiers;--: die :Hoger· Onderwijs· volgen; ·maar· veronachtzaamd moeten 
worden. :Neen, -dan is· het weer geen 'behartiging van de belangen~ . 
Dan krijgt men. zeker in. de toekomst ·' ambassadeurs' als opposanten 

·van· onze Regering (Veel van om~e vrienden . stijderen aan de door I 
Mr. Moh; lamin .. ~enqemde .. •zwevep.de- facl).ltei t' , de Politiek-' Sociale , 
Facul t;eit) .•. D~ze . al'1J}staanc;le ambassadeuts :vooral moeten nu ·al 
enigszins op·de hoogte ~ijn van 'etiketten' om later geen blunders 
te slaan op recepties·e.d. Maar om op de hoogte te komen van 'eti
ketten•·moet men.iets anders·aan·hebben dan een jas die veel op een 
jutezak lijkt. Op zijn minst:heeft men daar ,een donkerblauw costuum 
voor nodig.:· Op ~zijn: minst.:moet· men .in een· nogal· nette ·buurt wonen, 
om;11iet ~ens·te·spre~en·van een deftige but1-rtals de Apollo-"laan ~ 
Qe Stl\d!on~ade. ;Maar:ja, ·als.de financiele:status·het:wonen in der
geUjl\:e:bqqrten:n.iet:toelaat, dan.moet·men zich wel:terugtrekken 
n!lar ~de re bqqr:ten. : bv. naar A; T.' v., A. ' (ls: het Amsterdams- Tehuis 

:voor ~~iq~rs); ze~er: l;len: representatieve: QqlJ.rt ::voor aanstaande 
~U~~b'<!Eisadeurs., · Begrijpt· U· mij . goed, -··ik- heb niet g(lzegd ·wat ·voor een 
soort. buurt het is .. 
En.waar·wonen de tndonesische·studenten;·wier beurzen.op de voor-
avond van qe Indonesische Nátionale Dag (17 Augustus 1950) inge- -~-
trokken_ zijn, of wier delegatie·stopgezet ? Studenten eigenlijk, d' 
geen·financiele·status hebberi:en die nog·steeds wachten op het toe~ 
kennen·van een·status? Ze kunnen wachten. Wachten totdat ze moe 
worden.l . _ 
.l!ill oilçlertussen ploegt de·boer maar·voort en studeert de·student 
'maar verder. Zonder· financiele ·status, · f!.ls werkstudent met of zonder 
. sociale status, . als bursaal met een :sleeht finQ.nciele status, als 
bevoorrecht~~ met een • dollar-' status• . 
De boerploegt maar voort! 
In-zijn ploerterij, die hij gehuurd neeft (ruim 90% op kamers zonder 
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pension), zit hij bij zijn boeken, buiten gezinsverband, uit
gezonderd natuurlijk de getrouwden. Zonder pension: een·blij
kende noodzakelijkheid om op het eten te kunnen bezuinigen, 
om- enkele- warme· maaltij den over te· slaan, om- te vervallen. tot 
zelfverwaarlozing, onvoldoende·voeding·en·verzorging, om prac-

·tisch:niet:in·de gelegenheid·te.zijn:kleren:aan·te·schaffen. 
En ·Minister ·tieftinck ploegt maar· voort n!'et het verhogen der 
prijzen. :Haast·alles wordt duurder. ·De·student helaas:niet! 
De prijs, die·voor hem op de markt betaald-wordt, vertoont 
geen·stijging. ·Een eigenaardig artikel ·is·toch:het·student
zijn: helemaal ·niet onderhevig aan·seizoen~schornmelingen, 
stoart.zich niet aan •vraag en aanbod'. En toch .• ;•~ en toch 
een artikel, dat straks de economie en de politiek.van Indo
nesia.zal moeten regelen. 

·nat dit alles de·aandacht krijge·van·de·Indonesische·Regering. 
Komt U eens onder de studenten leven, niet alleen beurs-stu
denten, maar ook vrije studenten en werkstudenten .. ·Of. zijn het 
geen Indonesische:studenten ? 
Een.beoordeling·van achter Uw schrijfbureau.in Djakarta of Den 
Haag kan onmogelijk een reeel beeld doen ontstaan van de fi
nanciele:status van de Indonesische student in den vreemde .. 
Zorgelijk is het leven voor zeer vele studenten. Dat blijkt 
maar al te vaak ult.incidentele gesprekken op vergaderihgen·of 
huisbezoeken. :En de sprong·van de·studie-"toelage:naar f.· 200 •. -
werd weer ingetrokken .. Het wou maar niet ! Het wilde maar niet 
genoeg rekening: houden. met de.· •· surrounding"' factors' der· stu
denten: gezondheid, voeding en kleding, huisvesting. En de 
:studie~toelage voor middelbare·scholieren:wil:maar geen·sprong 
maken.· Misschien .. komt .er ·een ·nieuwe· sprong, ·nu Indonesia:al 
een nieuw kabinet heeft: ·een sprong naar·beneden of naar boven. 
Hopelijk dat, mr Moh. a-urn, . nu hij geen zitting: heeft· in· het 

·nieuwe· kabinet, ·weer·benoemd.wordttot Hoge COmmissaris in Ne
derlaml. , Dan· horen we· het· wel gauw ! -Op het ogenblik· krijgt ·u 
al vast :tets V lUl: mt;J te horen, n!llllelij k: · 

'old. students . never . die' . 

John~C.B. 

?INGATAN 1 ME! 

Tiav~ ti® 1 M~i diraj a.kan. ~leh -k~urn. Surulr didunia, sebagai 
n~il kemenangan·Revolusi·Sosialis· Ootober i917, 33'tahun jang 
lampau. di Sovjet Russia. Sedjak :itulah pemerintah Buruh telah 
dapat membentuk pemerintahnja:sendiri :jang:lainbat .laun diturüti 
eleh negara•negara lain. ;Makin·sadarlah kaum Buruh akan kedudukan
nja dan insaf mereka:bahwa kekuatan·jang·ada padanja dapat·meno-
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lak· tiap•tiap matjam penindasan; 
·Di-' Indones i!!-: tgl. 1 Mei tel!lluUreSillikan: sebagai: har i libar, 

--setelah:mosi werdojo·tahun jang·lampau diterima oleh Dewan Per-· 
·wakilau<Rakjat;. 

Bagi Indonesia, pergeraken :kaum :Buruh .j ang .masih .muda, . tel ah 
· dapat:menundjukkan:tindakannja jang dj itu, :jang:tidak :sedikit 
:memusingkan kepala kaum madjikan. ·setapa:tidak ! :Buruh:Indonesia 
:jang'lemah, :Jang·dj aman pendjadjahan :tidak :diperbelebkan :berorga-
: nisasi,-: sekatang · tirobul: dengan: kekuatan :j ang ·ti dak· terhingga ·dal am 
organisasi · SOBSI ·:Jang:mempunjai. anggauta··-dua :setengah: dj uta;
Pema~kan c tahun- j ang: lamp au· di -,onderneming,- :Jang' di dj al ankan 

oleh soo:ooo :kaum Buruh .adalah ·salah :sebuah :tenaga j ang:belum 
· pernah:kita:lihat :di-Indonesia.: Tuntutan:mereka untuk medapat dja
··:minan"'djaminan· jang·konkrit, ~untnk:hidup ·jang·lajak ·sebagai 
·manusia·set;erti: :naik:upah, .:upah·jang·sama untuk kerdja jang·sama, ~ 

· sokongan dan gadj i ·te rus diwaktu ·saki t, dapat bagian dal am keun- t), 
tungan perusahaan; : medezeggingschap dalam perusahaan-perusahaan 

·<Hl, . menggelisahkan: kaum: imperialis, sebab · sengan demikian 
• sarplus·:value• mendjadi ·kurang. · 

· Bagaimana. penghidupan: kaum ~uruh di- oqcte:r;:I!eming: dapatl ah: ki ta 
:batj a:':Laporan P.eriii!djQ.Q;m ;J?!!Jl!i:Ua. .P.er~t~llall tetap- IV·. (SOsial, 
·Perbnruhan, .Kesenatau) ·Parlement ·ij;:~.:f?•.' t~1,1t~g Penindjauan ·di 
Sumatera' Timur dan Bumater a· Sell!-tan' ; . j ~g: antara ·1 ain · bèrbunj i 
demikian: - · . 
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'Menurut tinàj auan dan penj elidikan: kamL terutama: diperke
:bunan ·nali _ (Sumatera--Timnr), Sumatera-selatan _(Palembang) 
dan· perusahaan minjak di Soengai Gerong dan Peladju· (Palem-
bang), maka• keadaan penghidupan:·buruhnja disegala· lapangan, 
sangat SE!DIKIT SEKAI:.I' MENDAPAT · PÈRUBUHAN; dj ika ti dak .mau· 

:dikatakan :keadaannj:a ·.TI!lTAP'SEBAGAIMANA·DALAM MASA ·DJADJAHAN. 
_ 'Upah jang diterima.merék,a, ·terutama;:buruh perkebunan; :belum 
:melanpauLkeperluan ·tjukup :untuk :maj.{an ·sadja (physi~ch mini-
: mum). i 
:$lggq,pan pih.ak _ madjikan · terhadap ·sarill~+t~ :l:)qrqh. belurn :berohbah, 
~masih :seperti :dahm:masa djadj ahan :j ang.:lampau; adanj a 
: serikat.o:serikat: sekerdj a:mengatj aukan productie, ·· Sebelumnj a 
·: ada·: serikat :sekerdJa,-: keadaan. dalam perusahaan · tenteram, i î 

. produJi;si·:berdjalan· dengan·•lantjar; ·.demikiaJ.llah :anggapan piqak~ 
:lllaajikan·.(~Tenaga: No._815Djuli 1950) 
:Melihat: keadaan · sematj am ·in i· ti dak. dapat :saj a· setudj ui 
: tiddakan · Pem~rintah . dengan: ,_Stakingsverbod':, j ang. melarang 
:mogok :bagi ··kaum ·buruh .di :'vitale beqrijven~. Ketika: disatu 
. pi hak~ kaum. madj ik an, . dengan · fio~ciersl\1:1-Pi taalnj a, : dengan 
: concernsnj a: dH, : roenimbun . kel.Jntung~,. -.men in das: kaum · buruh, 
·dilain pihak ·Peme;rintah mentjabut. &~djata.kaum .buruh, 
:menjerahkan 'kaum·buruh. Menjerl'lhk!ln1, :karena tidak ada jang 
meÜndun~inj a, ·:ti dak ada j ang. mendj aminnj a, karena ·bel urn 
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T J A.R A D-AN T J 0 R A K 

Dililia. kini, saling. mendekati 
. Timur. ::dan. Bar at. ti dak: sedj ati 
. Sa tas. hila.ng, . pulaupun. hilang 
.satu.Indonesia.pasti.gemilang 

Diwaktu ~in i: berada: di: Neger i Beland a: bel)erapa pel uk is: Itldq~esia. 
·Jtedaksi· beberapa: kali: tel ah: berbi tj ara: dengan: mereka. · Sediki.t 
·hari'lagi.mereka:akan menudju ke Amerika. Lupa dStfatankah ? 
Berchianatkah ? $ekali-'kali · tidak. · 
Supaj a haL in i: dapat pembatja. meng~rti,, :kam i muat: cJib~wa.h ·in i
interview kami del).gan saudara BARLI; !alah,satu.dati pel)'ikis-

(J '11 P,elukis _Iridone_ f!ia) ang :.tel~h: meno·ntonka~: 1 u)f.tsan; lp.kisannj·~ ·di · 
"-0 Moderne· Boekhandel, · Le1dsestraat 74: (Amsterdam-;C) :·dalam :bubn 

Oj anuàri/Pebrriari. · ' · 
'Bagaim~nakah :tïkirQ.n.: saudar~;~.: terhadap pe luk is-, pelukis: Indo
_nesia chnsusnja dan·seniman.::senimanindonesia·umnmoja:jaiig 
: kini · berada· di· Luar Neger i· ?' 

Rasa·saja.baik·sekali djika pelukis~pelukis~muda:kita.mendapat 
: kesempatan: untuk: memperinas pengetahuan- dan: memperkaja'·'pengli
·hatan:di:Luar:Negeri. -.Dengan melihat.;;melihat:buah:tan.~an . 
pelukis-pelukis.klassiek:dan.modern:jang ada di.;;musium~musium 

.Eropa, :lebih:artinja:daripada:mempeladjari:buku~buku Seni-Lrikis 
Bàrat.di:Indonesia. 

'Apakah · Sèni.,- Luk is Bar at tid~k _a kan mempengaruhi pel uk is·· 
pelukis·Indonesia, dengan mana·akibatnja nanti hilangnja 

·tjorak .Seni·Indonesia ?' 
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Pertanj aan saudá:ta. in i sebenar:nja. dua pertanJ~~<!l-D disatukan. Per-
. tanj aan: kesatu. mel)gei).ai pengaruh: Bar at· j a.ng mungkin mempengaruhi 
pelukis-pelukis · Indones ia. dan. kedua: tentang · tj orak·· sen i. 
Tentang. pengaruh: ti dak: bol eh· di tak u ti oleh pemuda-pemuda:j ang 
menghendaki·kemadjuan, ·sebab pengaruh·itu·tidak·berbahaja, karena 
hal· in i· hanj a mengen ai ·1 u ar· sadj a, · hanj a· mengen ai kuli t · sadj a, 
tidak:sampai.kedalam. Pengaruh·dapat.kitaumpamakan dengan:kapur 
jang kita perlukan·untuk.membersihkan.katja. Pengaruh.memberi 
pengalaman:kepada:kita:dan pengalaman:itu:adalah:sendjata:jang 

·berguna·dalam perdjuangan·hidup. Pemuda-pemuda:Indonesia·harus 
se dia dan berani menerima: se gal a .. pel)garuh ·dar i: luar, · sebab, 
meskipun bagaimana·tebalnja pengaruh.itu, pribadinja·tidak mungkin 
dapat·tertutup.dan:awal~achir·akan.muntjul pula.dengan·baiknja. 
Tentang · tj orak, · baikl ah· saj a sediki t: teraugkan: menurut. pendapat 
saj a· sendiri. Tjorák: itu: ad al ah: hasil: djiY(a: j ang ·tel ah· ma tang, 

·dan· bukan · tj iptaan' seseorang a tau suatu. generas i. Tjiptaan: gene
ras i: baru: ad a, disebabkan: adanj a: buah: fikiran ·a tau perbnatali: gene
raai :tna. Mnngkin: generas i :jang· baru: ini: tidak· menjukai kepada: apa 
jang·diperbuat oleh·.generasi jang lampau, seperti.impressionisten 

. terhadap. klassiste.n .. :Djustru, : karena: reactie. inilah, : dJiwa. genera~., 
:baru:itu·dapat:mentjiptakan:buah:seni baru jang ·mungkin ber'tentan~ 
· an · dengan: j ang · tua. Bagaimanapun: dj uga, ' tj orak: itu. ad al ah: has i1 
dari:djiwa·jang·hidup·dari:generasi:ke·generasi. ·Tjorak·tidak:da
pat dibuat-:buat.atau dipaksa.:.ditjari. Tjara:dan:tjorak:adalah:ber-
lainan: ·tjara.dapat.kita peladjari· (tjara menggambar, ·tjara.menju
sun. kompos i si: a tau· warna). · tetapi · tjorak adalah: gambaran ·dj iwa. 
Bangsa·Timur:jang·dengan·sendirinja:berdjiwa·timur, meskipun:ter
tutup oleh pengaruh·tjara Barat:(sebab:tjaranja:sadja:jang mempe
ngaruhi), : lambat-:laun dj iwanja ·akan · tirobul dart· tjoraknja akan ·ter
lihat. 

'Djalan apakah:jang terbaik.bagi pelukis-pelukis muda:Indonesia 
: untuk. mentj apai. ketinggian · Seni-:Lukis ?' 

Djalanlang·terbaik:bagi:seorang pelukis:untuk.mendapat:kemadjuan 
: adalah: melukis. · Tj at, pensil: dan·. kain: gambar, :ti ga: factor: j ang 
· akan: membawa · roerek a:. ke · kesempurnaan. · Untuk das ar perlu pul a. memba
tja :buk u-: buk u .j ang.111~111beri. uraian;ourai~n: ten tang: Seni .. Lukis. inter-
nasional. · 

· 'Apakil-IJ ;j lj.ng:,menarik. perhatian · saudara, : sel ama: saudara · tinggal 
·di· Er opa ?' 

Pendidikan.modern.bagi kanak-kanak menarik perhatian·saja, :lebih 
daripada: Seni.;Lukis. Saj a. bukan · seorang pendidik, : samlara. menge
tahui·sendiri.apa pekerdjaan·saja. Berdjanban betul dengan peker
dj aan: seorang: guru .. Akan · tetapi · soal.:. soal j ang mengenai: usaha 
pemeliharaan·djiwa·kanak.:.kanak, lebih:keras membangunkan:kemauan 
saj a untuk: berusaha: kedj'urusan: i tu •. Terutama. se kali pendidikan 

. modern: seperti: ;Mont.essorP, : taman: bekerdj a: dar i: ·'Kees· Boeke' :dan u··. 
· •werkschuit' :di Amsterdam. •. Kanak"kanak: ad al ah: harapan: bangsa: dan 
·kal au: dj iwa.· kanak-;-kanak ·1 tu mul ai: diperhatikan: dari permulaan ~ 
nU:lkarnj a, · dengan: sendirinj a: kelak: bangsa: itu: akan. mempunjai: dj iwa 
j ang ·sehat · dari · kuat. 
!4enggambar.: dan: mengerdj akan · keradj inan: tangan: adalah: salah: satu 
dj a.lan: j ang: terbaik: untll'li .mendidik: kanak~ kanak: kedj urusan. kemer
defi,aan:djiwa. ·Dalam peketdjaan·ini:diperltikan:sekali:fantasi:dan 

: tnisiatif:dari: si ... pendidik .. Maka dari: itu,. alangkah :baiknja ·dj i
ka: ahl i:-; ahli: sen i: i kut: bekerdj a: dil apangan in i, 

.. -·e-
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·KEHTLANGAN PEDOMAN 
. oleh 

M.Ao Asaari 

Di tengah. rousim · daun ·. gugur, 
dibalik: embun ·. menrit up: kabut, 

·di'Qawa:buaian:baju·meraju pagi, 
·ku duduk.dibangku·taman·vondel, 

·melihat·bunga laju, .daun menguning·djatqh:berderai, 
·bebek·dan·angsa:bertjumbuan·ditengah:kolam. 

-;;; 

:Walaupun·fikiranku:kusut masai, 
hatiku:gontjang:berdebar.:.debar, 

: mataku: dj alang: mel i ar, 
: imanku · teguh-- rap uh. 

:Nanum :alam .~isekitarku, 
.memaksaku:bertanja·dan:berfikir, 

·pada · diri: untuk. diri, 
· diri: berhati: tertusuk. duri. 

Mengapa:bunga·segar.:.bugar, 
daun:hidjau menjilau, 

.dimusim panas mengganas, 
riang roekar berbuai.- buai, 

dimusim.gugur . 
dj atuh: berderal- derai 

:tak:sedih-;sedu, :tak:terharu 
:te rus: suka-: r.i a, : tj umbu.., men tj umbu, 

. karen a. mereka: tabu, 

.walaupun·dimusim:saldju 
:gundul:tak:berbulu 
.tunas:terus tumbuh, 
: tumbuh: menunggu: waktu, 

: waktu panas: sesudah · dingin .. 

Mengap a: bebek-; angsa, 
:terp,~.berenang~renang, 

: tkk: ta1Îu: masa: berobah-: rob ah, 
·malam:bertukar:siang, 

:tak :ada :jang :disusahkan, 
·tak .: ada : jang · dirusuhkan, . 
. karena, : walaupun · didalam: batu: galian, 
mangsa:menunggu:untuk dimakan. 

0 · Mengap a· aku manusi a, 
. machluk: tertinggi, : tj iptaan: Rabbani, 

. machluk: berakal pandj ang, 

.machluk:beruas:luas, 
:machluk·berichtiar•lebar, 

machluk:berdaja:disepandjang.masa 
Takut .kehilangan ·pedoman 

. karen a: di tinggalkan: ni.usim pan as, 

·Ti dak ~:'tidak, 
:bi ar matahari meninggalkan · diri, 
karen a di tut up: awan ·te bal, 

. kabut. musim. gugur, 
·saldJu:mttsim:dingin. 
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-Te tap 
-diri: lar i mengedjar matahari, 
:bi ar: menembns · awan ·te-bal, 
:biar·membentnr·kabnt·tertntup, 
:biar:menggali:gunung saldju, 

:Karen a: sin ar matahari, 
:jang ·harus kutjari, 

. memberi _pedo man, . menenaugkan · fikiran, 
meneguhkan·iman, menguatkan·tudjuan, 

:tudjuan:hari·kudian. · 

Amsterdam, -.Herfst 1950. 

vervolg van pag. 5 

:ada Undang-U'ndang:Bttruh, :belUIII:ada penetapan:upah:minimnm:bagi 
:boroh. {& 
·Ti dak pernah · kaum madj i kan: memberikan: sesuatu- dengan · tj uma- tj uma; ' i 
dan· se lama pertentangan: antara: modal dàn- tenag;:t ·masih ad a, 
·sel~a:itu penindasan:~asih:berdJlüan d~·selama itu pulasiksaan 
dan Penderitaan masiq -ada. --

·Dalam menghadapi ·tgl.. I·Mei 195i •ini :buruh Indonesia.akan lebih 
_ bersatu dengan -buruh: sedunia _ untok: dapat: méle'paskan · diri . dari 
:belengu .imperialis. Dalam menghitung :hasil-,hasil perdjuangan 
j ang: sudah.: sudah, · hendaknj a dapat: menarik peladj aran dar i penga
. lamart ':ltu. 
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D l S E K I T .A ~ K R_l'S rs oleh 

KABINET INDONESIA LALU. USMAN 

Kabinet pertama. dar i Negara · kesatoan · R. I._, · kabinet-Natsir, ·tel ah 
.djatoh:sebelom:diberi:kesempatan:membttktikan:kesanggupannja 
: menj elesaikan · masal ah- masal ah· jarig· sul i t: berhobong: dengan · keadaan 
: j ang· terdapat · pada: sebuah: Negara: jang:masih: muda. ·:Kabinet 'ini: tak 
. dapat-:mentjapai :runur:setahun; ·Hal· ini ·haruslah·mengetjewakan· tiap2 
orang · Indonesia ·j a,ng· djudjor: dan :dengan:kesutjian·:hatinja :mengin;
gini pemoangunan ·dan:kemadjoan ·Negaranja, agar·kelak ·Negara jang 
di tj intanj a· i tu · mendapat- tempat j ang- sewadj arnj a dan j ang · sesuai 
dengan: letak dan kesanggupannj a: dal am · dunia _ internasidnal. 

·Mengetjewakan dan·mengchawatirken kedudukan:kita·dalam pergaulan 
dan perhubungan ·internasional ·bila:Negara.kita jang:masih:lemah

r'J\ ,lemah dalam arti -politiek, economis, mendjadi ·Iebih :1emah dan 
\;;;J;malahan·impotent, :semata-,mata karena pertikaian partij jang:tak 

·berdasarkan perbedaan pendirian2 .jang·fundamentil, .:meJ,ainkan 
·berdasarkan perasaan2, prestige dan ·kepentingan2 partij ·semata-
mata. " 

P.a,rtij•politi~l\:&~matJfl.m.ini:sang&t:oer~l:).aJe.; terutamauntuk 
·suatu ~e-gl:lra·jQ.tlg.masih muda, ~arena.ia ~rallt me-ngorbankan·kepen-
·: tin_g~n N11sa -oq~ · Bfl.Ilg~a: unt~:. k~pentil:lgan Partij. Sebagai : tjontoh 
dapatlab::kita:ambil pertikaifl.Il partij !i! :di~Negeri ·Belanda··dalam 
penj elesaian~ masalah · Indonesia•Belanda~ · Berapa kerugian· Beland a 
--·materieel· maupon· moreel··•- · talc terbila.ng.: Dis:i:ni ·: belmD"·terhitung 

· kerugian2~tanah dan·: ra~ja1;;· Indonesiac:-sebagai akibat ·langsung·dari 
P~ttikaia.Q2. P~rtij "_partij~ Belanda~ tad_L 
:1\~~ala.l)~·q~es~l~an :nelanda :·ini ~-kiranja :dj anganlah:kita,· perbuat 

:dan ·ctjanganlah.:kita:ulangi; ·karena·menurut pendapat:saja··tak ·acta 
~maJl'faatnja ·bagi ·Nnsa·dan--Bangsa; BU:kankah· perdjoangan; ·revolosi, 
p~ngorbanan: Miwa ·dan·· hart a: r~j at·.· Indones ia: ditudj ukan ·: kepada 

-pèiQbangunan>~-lte!nadjuan, : keseciJ@teraan·dan~kemuliaan :Nusa dan 
· Bang~~~ndonèsla· ? -Dan: bukan. lll'itttk · kepimtingan ·dan: kedj aj aan 
:sesuàtil':-par-tij .·t!! · - · · · 

-segiiu pula tempo. (ketj_epatan) ·ctalam mana·Pemerintah :be;r:ganti, 
·tak memberi:manfaat·pada:Nosa·dan:Bangsa. Djoga~dalarn·hal·ini 

~arusl ah· ki ta: memetik ·.pel adj aran: dar i :se dj arah; · Tj on toh2 : j ang : ac
·tueel: ialah ·tatin-Amerika, ·'dari:.mana ·tak·· adà:kekuatan :memantjar 
-- walaupun alam·Negara2 itu:kaja.-• karena·tak ada perdamaian· · 

.dalam .kehidupan- politiek jang :menjebabkan ketjepatan ·Pemerintah2. 
berganti. :Djuga Perantj is dapatlah kita ambil :sebagai tjontoh.: 
Kelemahannja'sebelom Perang Dunia II, dan kelambatannja dalam 
pembangunan:Negara:sesudah peperangan, adalah disebabkan a,ntara 
1airi. oleh ketj epatan Pemerintah2nj a. berganti. 

.Apa:jang ·saja ·tulis diatas· tentang pertikaian2 partij, .akan ·saja 
·tjoba:buktikan dibawah- ini.- Madlàl:ykita :tindjQ.u :l:!ersama:.kelahiran, 
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:hidup :dan dj at uh ·Kabinet-' Natsir :itu. 
·oalam:menindjau:ini:jang:terang:bagi:kita:ialah:adanja•suata:contro

-verse:antara:Masjomi:dan:P.:N;I~. ·dan~controverse'inilah akan:kita 
·teropong. 
- :Ketika:membentuk :kabinetnja, :Natsir·tak mendapat persetudjuan dengan 

·P.-N;I:, -dan ·walaupnn ·Presiden -sukarno .mempergunakan pengaruhnja ·agar 
persesuaian dapat :tertjapai, :hasil kosong :belaka. :·Kesim ·jang:kami 

.dapat, :bukarilah:karena perbedaan·faham:jang prinsipil, :akan·tetapi 
-hanj a: karena pembahagian: kursi. : Oleh -sebab: in i: mak a: Natsir: mengemba-
-likan~mandaatnja pada: ~gl. ::s-- September-tahun jang·Ialil; 

Presid,en- ,men i tahkannj a: sekal i: lagi · membentuk: suata: kabinet- j ang 
·kurang-terikat·pada-keinginan2 partij2; :dan:dengan:demikian:terben-
-tnlü ah :Kabinet-; Natsir: j a.ng pertama, ·: jang: berwatak parlementair-: zaken-
-kabinet. :Hal :in i -terdj ad i pada: tgl. 6 Sept. : berikut. 

:Disini :bnkanlah:maksud :saja.menjalahkan--suatu partij pada fihak · ini 
dan membenarkan partij ·lain .- dilain :.fihak. Tudj uan · saj a· hanj al ah_ men- Q 

·sinjalir:adanja pertikaian partij2 jang pada pendapat •saja merugikan 
Nusa dan-· Bangsa. 

DaJ:am:Kabinet-:Natsir·ini, ·P.N;l •. tak diw~;~.kili, ·dan·berada-dalam 
oposisi .• _-Gandjilkah:bila:ada:sesuatu partij :beroposisi dalam·Perwa

>kilan Rakjat ? Tiap2 orang jang berfikiran ·sehat dan jang telah mem
·buat makna.,.demokrasi (democratie-: begrip) :itu mendjadi .darah-dagingnja, 
:akan ·menjangkal pertanjaan · ini. :Dalam ·tiàp .2 ·:Pemerintahan · jang :sehat, 

:maka oposisi _jaJ;lg,;sehat pula adalah ·suata ·sjarat jang mutlak. ;Begitu 
- djugalah oposisi P.~.I.. bila: .. ,., •••.•••. _'Qil~.-:-·sesudah Kabinet
:Natsir · djatuh. dan mr Sartono ·gagal dalam :us!J.ijanj !!-· membentuk :Kabinet 
:baru:.--:-- ·tak·:ada:keterangan:sdr. Sidik :Djojosqka.rto; .4atua:P~N;;I~. jang 
: meqgatakan :· 'akan: meçiJi<U at,l: ~emb~li ; s~gal ~: mQsi2 ~ j tJ.ng. dimadj nkan · dalam 
zaman _ oposisi':, 'setelah P. N. I.-· dil;>eri . tugfl.s :membentuls: Pemerintaha.n . dan 

-m~roikul : t~U;~ggQOg: dj aw~b · sendiri. : Keterangan · ini · memQuat _ ki ta· berfikir 
:dan: menimbulkan: beberapa. pertanj a~W-:. · Apakah: art i oposisi: ini ? : Apakah 
:watak oposisi·ini ?:Dan apaklj.h,kita:beropo~;~isi:karen~:dan:uritukloposisi 
'" an ·si eh' dan· bukan · karena perbedaan, fanam · jang- fundamentil -? 

: Kiranj a: dengan: memadj ukan: satu: aspect: in i·: terQ.I!.gl a.Q., : bahwa ·dis in i: t'ak 
dapat dikatakail·tentang perbedaàn:faham:jang J?:t:in~ipil, :hanja:ada..lah _ 

: uru~á.n:' kel10rmatan'. · Ditilik: dar i : sudut; :dan -sesqQ.ah _ menelaah: se@.la 
: kedj aclian pol:~tiek: "'"- antara: lain- mos i :Hadikusnmo, . mos i :Knsnan, : herhen i"\_ 
:tinja Menteri Assaat:..,.- ·sehingga:djatuh'Kabinet'"Nat~;~ir, .maka a priori~ 
·dapat dipastikan, :bahwa mr·Sartono.akan·gagal Q.l:).l!'lm·usahanja:membentn)i 
:kabinet, :walatipun _programanja :sama: atau:hampir :&ama ·dengan pr ·gram ·dr' 
'Sukiman. _- . · 
- Sjukurlah:Negar!l- ~ita:~ekarang;telah.JI!ElJDl\I~J~i .~ttmerintah:kembali .. 

: Sampa1 . ct1mana.; qmt,u;qj 11-o : ~~ _ ki,t~p:l-ant1kan. daillll q, -P~rtanJ aan2: sebagai: 
· sampai · dimana.. pengarul} ~r~siden .dan te~aQQ.Il: çegez:i2 .: lqt~-r: ataupun: keadaan 
· ~nternasional : berpengQ.ruh . at !U?. terdj elmanj a. kabiiJet ; ini ? tak à:kan. ·saj a 
djawab dalam ·tindjauan ~ini. ,Hanjalah ·ctoa saja, agar pemimpin2:kita:insaf, 

:bahwa·negeri kita:masih:lemah, ·bahwa:w~aupun:negeri:kita kaja, :bila.kita 
. ta)t: bekerdj a, tingkatan. hidup: ki ta: akan :te tap: rendah, : bahwa · keadaan_2 
. -10-
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neger i ki ta. tak. mengizinkan · ki ta · boros dengan · tenaga ki ta j ang 
·sedikit dall:Un ·bermain"-main politiek :dengan-melupakan kepentin
gan·Nusan dan-Bangsa, ·bahwa·dengan·bermain:-main politiek.ini 
Negara mendapat- kerugian -j ang- tak· terbil ang- dan rakjat-mender i ta. 

Sernoga hal 2 ini didjauhkan untuk kebahagiaan Nu&a dan'Hangsa 
Indones ia. 

(Foto Ro'is) 

M A H A S I S W A D A N B, U R U H 

Ketua RUPI N~derland. berpidato: 

.'Manusia: dipimpin _ oleb: suatu · 
_ tangan. jang tidak. kelihatan• 

Senantiasa.kaum peladjar, :baik di Tanah Air, maupun.di Luar 
Neger!, :teristimewa·di Negei-i Bèlanda, dipersalahkan oleh 

· sebab: kurang menàruh perhatià.n: terhadap kaum: buruh, Memang, 
djika mengingat.kedudukan kaum:buruh dalam.masjarakat, .maka 

·sudah pada·tempatnja djika kaum peladjar·dali:terpeladjar:se
lalu menudjukan- perhatiannja kedjurusan:buruh. Menjelidiki 

. nasibnj a, memperhatikan kepentingannj a, . mengusahakan: kemadjuan 
lahir dan· bat in: dian ta.ra me rek a. Karena: dj ik'a kaum: buruh mogok, 
urat.nadi·suatu.Negara, jakni perekonomian, mudah:terantjam. 

.Waktu:sekarang mendesak, :supaja:kaum:buruh djangan·ditindas . 
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Dèngan.pandangan'jang:sedikit:luas, :dapatlah:kita.mengerti, :bah
. wa· pembentukan: suatu Dewan: Burnh~nntnk: Indonesia: b.esar: artinja. 
·Pethatian·Pëmerintah:harus:lebih:dari:jang·sudah~sudah·ditudju~ 
:kan: terhadap: kàum .. burnh ~ itu. : Kaum Buruh. j ang · sekarang, · meskipun 
dengan:bekerdja.berat, 'tidak:boleh:mendapat:atau:memperoleh:ke-

: san, : bahwà· waktu: sekarang· ti dak: ad a: bedanj a· dengan · waktu pendj a-
. dj ahan: oleh: Beland a. Walàupun: bekerdja: dengan · seluruh. tenaga 
·untuk pembangunan·Nusa·dan·Bangsa, :dan·gadji·knrang·menjenangkan, 
·tetapi:harta:jang·terbesar, :ialah:kemerdekaan, :harns:ada.pada 
· Kanm: Burnh: dengan: lelnasa. ·Dj i kal au: kamerdekaan: 1 tu·. memang· ad a 
pad à: me rek a, - dèngan • dj al~n: berunding, persesuaian- tentang··gadj i 
dsb.: mudah: tertj apai. · Berunding· dengan · tenang,: mengingat: suasà.na 
internasional,:mengingat puia·umur:Negara·kita:jang·baru:terben-

: tuk pad a: 27·.:December 1949 •. Dj angan' terns • bertindak, : sehingga 
• merugikan · Ntisa: dan Baogsa, · mangatjankan djalan perekonomian, 
menjuli tkan· kedudtikan Nègara. dalam: susunan internasional. 

~illp~n Pë!Q,dja:r. Indones i à di Nêgeri .Seho<f~: ti dak 1 up a· menndj u
. kan perhatiannj a.: terhadav k&UQJ Su:r:uh. dan:.soa.1nJ a. DJ i kal au. kaum 
. buruh dalam menj elesaikan · sesuatu- soal, ·ti dak·. berdaj a,: maka• kami 
· kaum mahsiswa · senantiasa: bersedia: nntuk membantu. Tjuma: saj ang· "/, 
· sekali · ada · teman"-teman. jang menghandaki kami mahasiswa masuk- ~. 
keluar.dengan·kaum:buruh, :tidur, :bangun.dan.makan dengan·kaum· · 

: buruh. Peraamaan · tersebnt: ti dak: mungkin didunia: in i. Baraugkali 
.didunia:lain.mungkin. :Dunia,memaog:tela.ll,di4Jil4ikan dengan·hikmat, 
sehingga· tid!l-k: semua. ora!J.g. h.ja, · tidak:semqa. Qrang miskin, · tidak 
· s~mua orang· burnh, ti dak· se·mua·, orang; titrPelq.tUar •. susunan masj ara-
kil-t suC\ah harus demikian. · 

111ënginga,.t, :bahwa: kaum: bnruh harQ.s mendapl!-t perhatian, maka 
hadirlah.~êngurus ~usat ·pada penguburan ke•enam ~audara·Indonesia, 
jang·bekerdjl). pada-kapal •rarakan' (Uhat--g~lllbar). Pengurus insaf, 

:bahl'f~:J.ç~rçlj~·sama, ·tnrut.,.berduka barns diperlihatkan, sehingga 
keti4a cnabar kernat!an: i tu. StullPai :ket~Utlga. ~eogurus, : segera dalam 
nat i. ma$ing.;,masi!J.g; dia~t~bil: keputnsan menghadiri penguburan. saudara-
saudara:itu. · · 

A-t~~·: n~llliV $~l"Q.rul}. kl!-urn: mal;tasiswa j ang · tergabqng da~am Rukun Pe-
. laQ"jar ltldQnes:la, :~et\la B..Q;P.I .. Nederlan(l.·dalam.pidatonja:menjam
Jia..iltan: J.çepaQ:~ .Directie' 11f~j. : • Nederland' P.ermohonaq, supaj a· keluarga 

· sançlara .. saudara- tersebut· j ang:.berada: di· Indonesia·. dj angan ·dil up a. 
. . . --------

r E ON-TWIKKELING :van R.'U.l?.:r. 

a~de ·Tweede·Wereldoorlog;•) 
----------------------------

-·. - . - -

Dames .. en Heren Aanwezigen, 
·u·vr~agt· zich· na,tuurlijk. af, :bestond:toen. voor: de Tweede: wereld@; 

oorlog: een· Indonesische· Vereniging, ·die· Ft; U. P~ I. . heette, :en: wat 
·beoogde· die ?· 

·sta.niij·toe Dames'en Heren Aanwezigen, ·een·kort·resume:te.geven 
over·de R.U.P.I. voor de Tweede·wereldoorlog. 

·Toen in 1936 :·de Vereniging 'Perhimpunan · Indones ia' :als: een· ver-
: boden organisatie:werd:verklaard·door de Nederlandse--Regering, 
voor beursstudenten:en·ambtenaren, ·toen·hadden·een paar·studenten 
het initiatief:genomen een .. nieuwe·Vereniging op te richten voor 
Indonesisch~: stuQ.e~;!ln\t~u,. die R. U.P.I. heette. 
. ·H~t doel. was o .. l!l, .d!!, Inçl'One$isctre Cu~ tuur. (~unst, Taal, . enz.) 
~.:_~!2!lli~JD'h2og::.!!;~Q.Q\14el).. ~e .l'jation'l!-le ··Geest. kwam· steeds 

·l·l· Rède van Rupi-,secretaris, 
. uttgesproken. op. dec.GOI:l~ac~. avond.. georganiseerd. door 
: Vereni,ging-:Nederl and~)!JqQnespie. op. Woensdag .. 25/4-
195l,in.Haarlem . 
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:naar: voren. en het· contact ·.met· Indones ie: werd- steeds: gehandhaafd. 
'NQoit:en:nimmèr:~ad'deze:vereniging·zich·van:de politièk:ónt

·trokken. ·Integendeel·! ·Toen in·de·jaren~voor·de·TWeede·wereld
.oorlog·de·strijd om·de·vrijheid·in·Indone~ie·hevig·werd (denkt 
·U maar· aan pet i tie· Sutardj ei, ·die een· Gèlilènebest 'voorstond., Gap i 
die:een·actie·voerde·voor een Indónesisch Parlement, :enz.) ·be-

. tuigde· R~ U. P. I. ten aanzien· daarvan ook ·.haar· sympathie.· Nog· ver

. der dan dat ! 
In.het jaar 1938, .toen het duidelijk~was, ·dat nazi~Duitsland 

:agressieve.doeleinden nastreefde, :deed·R.U.P.t •. mee·aan:het 
•second World Youth·coogress•, in vassar*College: (New--York) ·en 

·tekende ook mee· aan het vassar'-Peace•Pact, ·dat .o; a. inhield: 
:•Art. 2. We'solemnly condemn any war of agression 

·directed·against·the political·independence or 
the territoria! or·administrative:integrity.of a 
State. • 
'Art. 3. We pledge onrselves to do all in our . 
power to guarantee.that the youth Of our countries 
never participate~in.any·war of agression against 
other·states. (Overgenomen.uit 'Soeara Roepi Jaar
gang III, :No .. 344 NOvember 1938) ~' 

Tijdens de bezettingstijd verplichtte de overheerser alle ver
enigingen·hier·te lande·tot het doen van aangifte. Daar:had de 
R:U.P~I. geen gehoor·aan gege9en, met·het:gevolg, ·dat·ze:zich 

·van alle activiteiten.moest.onthouden. 
·Na de·Tweede Wereldoorlog, ·in·het:jaar 1947,-.is de'Vereniging 

·herboren·en:stelt.zich·ten.doel de onderlinge·band·tussen haar 
leden te bevorderen. ' 

De meeste.van de leden vertrouwen op de vreedzame oplossing 
van de Indonesische kwestie, durfden of wilden: geen politieke 
problemen.aansnijden. Ze wilden enkel studeren.en.de studie·had 
de voorrang. 

De tweemilitaire:acties;hadden:het·vertrouwen:doen:wankelen, 
en zo:zag men meer:en meer·de·nationale:ideeen.naar·voren:komen . 
Het,was zo, :voorzover. ik bet.kan opmaken:uit de Notulen'van 
Ft" u. P .. 1. afdeling: Amsterdam, :dat: er: al tiH.: hevig· gediscusseerd 
was, of.R.U.P. I. ,een-~uiver:C'ulturel(!.d~n:wel:een politieke 

·vereniging: was. 
· Dames:-en ·Meren, 

:De:jongeren·die:later:zijn gekomen, namen met:het organisatie
:leven.zoals:het o~ dat ogenblik·reilde:en:~ei!de, .geen·genoegen. 

:De.omstand!gbeden:in·Indonesie:hebben:hun geleerd, .dat.de:stu
.denten:in:vele op~ichten:de·spits m.óeten:afbijten. Daaroin:beant·· 
: woorl;ldf;l· ~~U. P~ h •. die. ziçh. organiseerde, :uitsluitend: en· alleen 
. cnp: ~~den: b,i~ :elka~r· te:höilden :,;. .. :in' de' Hn 'vá.n' ~èz~'tttgb:*id', ~ 
·recreè.tión,':enz.::,- :nièt:aan:de:realiteit?in:de:Indonesische 
• Stuqentenwereld: in· Nederland: en.: zoals. de' verhoudingen· in· Indo
.l}esia.nu·zijn, :z;o'\l·het·zeker:anä.cronistisch:zijn om de.toestand 
·te·doen·blijven:voortbestaan. ·vooRNAMELIJK, .ömdát:de:grote·meer
. delr}ldd: van.:·qe: l;Jt"QQ.enten: in .In4onesi:e.: ziqh :er· diep: van: bewust 
.is, dll-t. de. studenteno.belangen: nauw. verbonden·. zijn· met· de.· maat-
sc~appe lij ke ontw ikke lingeli. . •·. · · 

:Nog:sterker:komt.de· (!rang voor ver'Qet~ririg:naar:voren, :zodra 
de·~tuq~nteQ.:al opde. Universiteiten:zitt

1
eil:e!! zl~n:in·de maat

schappiJ : Qevinden. :Hier: l,toQlen: ze: in ltam:akiug ·met· groepen: en · 
groeper~ngeu,:zij:nemen:deel:aan;recePties, :avonden·en·meetings, 
:z;ij .: ho rei): verschillende: redevoeringen, :zij :lezen diverse·: docu
menten• .. Qat. allei!. zijn. verschijnselen: vl!-n: dingen, :afzonderlijke 
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kanten:van:de·dingen,·en·de·uitwendige bindingen-dier dingen. 
·Kortom, :hier:worden:ze:geconfronteerd:met:hun.omringende·we

·reld. Hier:beginnen pas:de·moeilijkheden. :Velen:van ons·be
·schouwen:de vraagstukkennog van het-kennen, los.vande:mense
:lijke·samenleving, ·los·van de-historische.ontwikkeling·van·het 
mensdom, :en·daarom·het onderling·verband:tussen:het·kennen en 

·de maatschappelijke practijk·niet:begrijpen. 
-wanneer·zij·streven:naar·het verkrijgen-van de:verwachte·re

·sultaten, dan·moeten:zij onvoorwaardelijk·hun·ideeen·in overeen
·stemming:brengen·met·wetmatigheid:van de onze omringende objec
·tieve·wereld. Zo niet, ·dan:lijden:ze:in da practijk:de:nederlaag. 

·De voortduur van de maatschappelijke practijk:veroorzaakt in 
:de practijk:der mensen:een·veelvuldiger·herhaling·van:de·dingen, 
·welke·door hen·worden waargenomen en·een·indruk op·hen maken. 
En zo ontstaat·het·begrip. · 

Het:begrip:als zodanig·weerspiegelt reeds,giet·slechts de ver
schijning der dingen, ·hun-afzonderlijke kanten, hun inwendig 
verband, maar.ook stelt:het de beheersing;voor:van het wezen·der ~\ 

·dingen, ·van·hun algemeenheid:en:hun innerlijk verband. ~· 

·Het.belangrijkste proces, Dames·en Heren, komt niet hier op 
neer, .dat zo men de wetmatigheden v-an·de realiteiten:begrijpt, 
en dientengevolge:deze:alleen kan verkl,reg, .maar:dat·het:er op 
aan·komt dit kennen·te·benutten voor een·actieve verandering 

·van die realiteiten. 
:Hier:kom·ïk·terug, Dames en·Heren, op de drang voor verbete

-ring, die geleid: heeft· tot. wijziging: van. de Statuten. van R. U. P. I. 
1947. 

·op:het Congres te'Leiden, 11 November 1950, .zijn de:nieuwe 
Statuten:aangenomen, met:amend€menten, met·wijzigingen·van de 
oorspronkelijke van R. U. P. I. afde~i~g-,4,ljlf!terdl;l.QI, . waarvan begin
·sel~verklaring·en doelstelli~gen_als·volgt·zijn weergegeven: 

'Wij ·Indonesische·studerenden·in:Nederlan~. o~ het·congres 
te Leiden ddo. 11 November 1150, :als: een deel van het In

·donesische·Volk:bijeen, 
. ons: bewust: zijnde: van :_.de pllcht: j ege_ns ·het· Indonesische 1 
·Land:en·Volk om:de·vrijheid, :geproclaQI~erd.op 17:Angustus 
1945, :te:handhäven:en daaraan:inhoud:te.geven, 
achten: het: noodzakelijk· de verenig-:ïni'-'-Vwrt te zetten: met 
onderstaande·statuten: 

Oe.Vereniging stelt.zich,ten doel.et~n welvarend Indo
nesische llllitatschl).ppij·te·seh-epJ;>en;·daarnaast.poogt 
.ziJ·naar·ledenoPtt~·we){ken;het·g-rootstmogelijke 
'profijt te trèkhn,van de periode, .gedurende·welke 
liaar ·leden: in· het· b.ui tenland ·studeren, :alsmede: bij 

:haar· leden. een· diepe. en·. gezonde: wens· te. doen. ont- J /ft\ 
·staan, :hun·denken:en·handelen·te·wijden·aan:het·tot ~· 
stand brengen·van·een·welvarend·maatschappij·in In-
donesia. ·•' 

Qames:en Heren Aanwezigen, 
Als deze ideeen, die:hierin zijn Qpg~sloten:en:toegepast.op 

de :practijk, ·het ·verwachte· resultu.t .zullen.boeken, dan kan· dit 
proce~ :·~Is: a:l;'ges loten: beschouwd: worqen •. Maar:;.;~, ·aangezien 
ieder-willekeurig proces.in voortgaande:richting·zich beweegt 
en ontwikkelt, of het·nu op de natuurlijke, of op de maatschap
pelijke wereld:betrekking heeft, ontwikkelt zich ook·het mense
lijk. kennen. 

oe·veranderingen:in.de.dynamische periode.vlnden in·snel tempo 
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plaats. Kijkt U maar naar de laatste gebeurtenissen: in Azie en 
:elders:en-als het kennen·zich:niet'd enovereenkomstig:snel:ver
·andert, •zal:het onmogelijk:zijn·de·s tuatie:te:begrijpen. ·En 
dan-zien-wij, :Dames:en·Heren, ·dat,de ideeen·weer·bij·de·werke
lijkheid·ten·achter·blijven. 

* 
PELADJAR~DAN 'MASJARAKAT 

dlSh 'CHANDRA~SANGKALA 

~Dalam:negara manapun djuga,jang·terdapat Balai Pengadjaran 
·ringginja, :terdapatlah pula:suatu.masjarakat peladjar·sebagai 
·suatu:golongan·sosial·daripada masjarakàt besar, dan pasti djuga 

akita djumpai:suatu.organisasi peladjarnja. 'Hanja·dasar, :tudjuan 
an- tJ oraknJ a· j ang · terdapat perbedaan, · sesuai: dengan: bentuk 

masjarakatnja:masing2, Pengaruh·snsunan.masjarakat:atas:tjorak 
. gerakan peladjarnj a· tel ah: di.buktikan oleh: sedjarah; · I'Hdj aman: se
: belurn peraug dunia:ke•II.misalnja, .disemua.negara2·djadjahan·di
. man a: masj arakatnja: bertumbuh; at!!-$: das~,tt: ~anti these kolonial' . itu, 
peredaran. masj arakatnJa·.b~lád!fariiJ a..~ dl tempat- tersebut: tak luput 
pul a. dar i pengaruh _ kenjat ~,ti!-~ ltlfiUla~;~.n ma~;~j à ra kat· tersebut. 

MASJARAKAT PELADJAR DALAM NEGARA'INDONESIA MERDEKA: Bahwasanja 
Negara Indonesia·sekarang·telah.merdèka dan berdaulat·jang diaku.i 
oléh dunia, :bahwasanja ·status politiknja·telah:berobah diametraal 
dan:status·djadjahan·mendjadi:berdaulat:sendiri memang:adalah:suatu 

. kenjataan _ jang ·tak \i,apat diungkiri, · tetapi: bahwa dengan · ini. keadaan 
susunan, ·atau:lebih:tepat.kepintjangan masjarakat:lama:belum djuga 

: i~ut · berobah: seka.ligus' at;lala.h: sulittu. kenjataan. pula · j ang: ták · dàpàt 
:disangkal. :D•1am:keadaandemikian:g~longau·Pe\adjar·kita'tak·ubahnja 
· masth- merupakan· setetes: air dal ani: danau · j an·g: bé$ar, : artinja- meru
pakan· golongaq: ketj il 'j ang: dapat: 111entj $tjapkan: kebahagiaan: kesem
patan:untnk.menjelami:serta:!lleml:>ukakera!).a.siaan·alam:sekitarnja 

· jang·qut$1h: tertutup :!;lag!: djutaan• rakjat·.ltita. ·. Sebaliknja kebahagiaan 
: inilah: memberikafil- st;~atu: kewaqj i ban • dl!.n; ral':la: tQ.nggung· dj awab- terhadap 
: masj arakat: dan: bQ.·ngsQ.nj a. -Tegasnj a· lli&Sj àraka t · kita-tak: hanj a 

meogharap- d~d: 1\:fl.nl!l: terpeh-dj arnja: sebQ.gai :. tukang: j ang· tjakap 
: belalta, :tap!: qîe~untut: lebib: dar i: itu. ~reh: f11enghendaki: dar i: kaum · 
:terpel!ldjarnJa:agar pula:$anggl,lp:m~l(ll;lèri penj~;~l~;~b:4iberbagai:lapangan 
: kemasjar,kah!J. c Ke~;~jatll-an: in i ·tak; bol el).· U dak: lilarus: ditermia: de.ngan 
penuh:kesadaran.oleh.masjarakat peladj~r.:apabila:menghendaki:suatu 
pengak~an:ha~:Qidup~sebagai:golongan:masjarakat. 

Q
: TIJGAS ·, (i)RGANISASI: PELADjA.R", ;:l)engq.n: menj_a_dari -. sert_. a: mener.ima_. kenj a"' 
aan2: tadi. itu, . maka. ma u.: tak mau :·suatu. órganisasi. peladjar: kit a· in i 
arus .meletakkan <fasar1;1ja ·. diteogah2. J!IRSja:r;-aJtat, : Sebagai >organisasi 

:golongari peladjar·jang pasti pula.memikitkan:kepent1ngan2·chusus 
:anggautanja:sebagai peladjar:tapi:tak:boleh·tidak:harus.meletakkan 
·ti tik: beratnj a: dalam: lapangan: kemasj arakátan: ba ik: j ang. mèngenai 
·kebudajaan maupun.mengenai:lapangan ekonomi, :sosial.dan politik. 

: Dèngan: maletakkan. pandangan. organisasi: a tas: batu2: kenjataan- j ang 
·terdapat:dalam masjarakat.kita:ini, maka:adalah:suat.u:hal pula:jang 
mudah:dipahamkan, :bahwa:faktor2:tempat:dari:waktu menentukan pula 

.langkah dan tindakannj a. Tegasnja · sekalipun :Rupi ·in i dalam dasarnja 
·telan dapat:dikatakan bersesnaian.dengan organisasi2 peladjar:diti
:nab:air, ·tapi:bukanlah:berarti:bahwa·segala·gerak.gerik jang·dapat 
didjalankan oleh peladjar2.kita·ditanan:air·dapat pula·didjalankan 
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: begi ~u- sadj a .. Oleh me rek a. J~g: sed~g: b~ladj ar: diperanta1;1an _ 
-Meskrpun · suatu keharusan · bagr organrsasr pel adJ ar; untuk -rkut 
mempersoalkan·segala:masaalan:kemasjarakatan, ·tapi·adalan:suatu 

:kedjanggalan:apabila:kita:didalam:negara:asing:terdjun pula:dalam 
:lapangan practische politik. ·Maka:tugas.organisasi peladjar:kita 
diperantauan:adalah: pertama·menjiapkan paya peladjar·jang·sedang 

·merantau:akan·tugasnja·kelak·didalam masjarakat·kita·apabila 
mereka:kembali:ketanah:air, :kedua: :merupakan·s~atu:arena dimana 

·berbagai·aliran2:kemasjarakatan·jang:terdapat·dalam.masjarakt 
peladjar·dapat:bertemu, :dapat:diperde'batkan·dan·diudju·kedala-
mannj a- a tau: kedangkalannj a, : agar: dèngan- demikian- dapatlan: terditUk 

·suatu:kebesaran:djiwa·dikalangan·intelligentsia:kita·untuk:dapat 
·menghargai·faham:jang:bertentangan:dèngan:tak·tak:nsah·meninggalkan 
paham:jang·dianutinja. ·oengan·demikianmaka organisasi peladjar 
d'apat merupakan- suá.tu perbenihan ·bag i· tj al on penunturi2 masj arakat 
jang·sehat dan·dengan·tak·langsung·ikut·serta pula menjehatkan 
peredar an ke tum.buhan _ masjjaraka t k i ta; ket i ga: membrantas: but a 

.kemasjarakatan:didalamkalangan peladjar. Artinja: membangkitkan 
mi nat peladj ar2: akan menjelami: lebih: dalam :.soal2: j ang · bersangkut 
paut dengan masjarakat.kita. . . \ 

Dengan·meletakkan:dasar organisasi·ditengah2 masjarakat maka·Rupi~ i c=) 
·sebagai organisasi peladjar2:diperantauan:telah:mulai·selangkah 
-kearah pengakuan: kenjataan · keadaan2: dalam. masj arakat. ki ta: in i. 
-Dengan: demikian: rasanja- tak ada: lag'j..: hal~Jng(tl).•: JaQg· menghal au pel ad-
. j ar2 ·kit a· j ang · oerkej akinan-: llic;lup · RPQ.P.un :.daz:i organisasi: in i. 
Bahkan: adalah ,- suatu. kewaqj i ban: terb,aÇàp ,flla~jll~akt}t ,kit a. dan: terhadap 

.kejakinan·kita·sendiri untuk·serta berketjipung·didalamnja. Maka 
adalah suatu kèkatjauan pikiran apabila:segolorigan peladjar berpen

·dapat·bahwa·hanja mungkin·berkun\pul diantara kawan·sepaham dan 
·sekejakinan sadja, oleh sebab pendapat demikian sebenarnja 
memperkosa kenjataan·akan letaknja masjarakat peladjar kita didaltim 
masjarakat:Indonesia:jang·sekarang kita:djumpai:ini. 

0 t 0 
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De student van de :? • ,:; ~"]'. en deelne:r~er v.·1n de J 
~i-i'll'f! UtJfwi~~~· .he d't te ";.;ar~js " ·el contact 8 me ~e :·,af _3.s (. .ad9:;as~: ar·se?) . ~den.t(t-c 

A..l'iffiREANGAF· iNr.5RI:JA hande 11 
A.NDRIAJ.'tGAFY 'roussc:unt 
ANDRtANA~,...:,i;1-'IA Hlvo :1-lbert 
RAB.EKOSO i~le::G.mder 
ANDRIAMBOLOLONIAINA Rayrnond 
RAL~SOA Justin 
RAM.AROKSSO 
·RAl~DRIANASOLO 
·ItEV ALOJ4/00lA 

~ RASOLOFO;. 
ROBiliSOJ .. , 
S0LOBENY 
·,.NDJ.U.A .. \liAi~lJ~.:\ 

Jharles 
•Jeorges 
Jean 
Jeremie 
'f-aul 

.Ueze studenten wonen 7 IJh.:::..rtière , .. ar~JS 5. 
RA~.-:....'bNGI ··.Er is li(i vrm de L\,:~•i, de Chur::.z ~an ; ui, 

e Perki en de '.L'aman Persahabatan. ·~·evens is h .. t 
rijwel.; zèker, dat hi.i ook lid v::121 (1 e P. ,;". is. 

~t-. ?0 Juli 1951. 
vopJ.e verzonden· aan .fBVD. 
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No.:~ 

Betr.: RITPI-TOUR NAAR PARIJS. 

Een medewerker meldt als volgt: 
De deelnemers aan de H1~·-T~t die Zaterdag 8 Juli 

-~v 951 zijn ver~rokken,ziJn_ aan~nacht weer teruggekeerd 
r~N. JJHN BEREMER lieeft hen weggebracht ~ot Hotterdam 

P l JY! en is dus n~t mee _gewee-st ·naar Parijs~ 'r) 

J 
-1 V~ I"' >: f Als ~.'viseur -yoo:r-. dez_e · ~~~ ~~~d ol D,.., RfiGELEN. 
~ ,.,·

1 
~,,__. /' dez'ê man heeft zlch lndertlJd blJ denàoneslsche 

"~" f'i' .. Regering onmogelijk gemaakt door zijn pro-Nederland-
. J .... ~ t frl'.;f se houdi~f? en k~ vcor~'?pig riiet naa~ _lndonesia terug

{/V ,_~-· C ~( keren. HiJ was lnder:·tlJd. de geestellJke vader van het 
(/· · t~ ·Minnahassische comité K.K.M,. 
t . / In Parijs hebben namens de RUPI in het openbaar 
~~~ 1.~ I gesproken GQBAfii, en H§»Uq~ .l)e eerste heeft de taak 
_ · overgenomen,- dle toê'&e ee was aan JOHN BREEMER. 
A~J De rede over de vrijheidsstrijd van Indonesia werd 

gehouden voor Aziaten, Maroka:o.en:·en· andere "donkeren 
rassen van Afrika. · · 

@ Verde.r is er weinig over politiek gesproken, wel 
zal RAMPENG!LEI,. een der dèelnemers van de RUPI-TOUR 
contact houden met de Marokaanse studenten en die 
van Madàgaskar~ · 

De ontvangst op -de Ipd,ones~sche Ambassade in Parijs 

@was zeer koel en de de~lnemers van deze tour kregen 
weini~ van PAMUNTJAK c.s. 

Het b~zoek aan de Nederlandse Ambassade ging niet 
door omdap PAMUNTJAK teg~n een dergelijk bezoek, uit 
politiek·oogptint beschouwd, bezwaren maakte. 

Er zijn verschil~ende dan~voorstellingen gegeven, 
waarvan er een plaats vond ten stadhuize. 

Deze voorstellingen oogstten zeer v-el succes. 
lJeze tour kan worden gerangschikt onder "cultureel 

Contact u. 
De ~btenaar van de Indonesische Ambassade te Parijs, 

belast .met de· politieke zaken, genaamd SURIANEGARA 
heeft veel eontact gehad met de Rupi IEGGH. -

KB, 18 Juli 1951. 



•\ 

. t 

RAPPORT VAN KB 

Voor C.AW I 

No. 2740 

"'t~ t:e 2 -\ 
,.r._ 12. 

~~~ 8 JUN\ 1951· 
T• 

ACD/ 11 tlf ttJ
1 

tl'~~~,d 

Betr. : CAUSERIE VOOR DE RUPI DOO~ SUMARNA 

)(• .. Op uitnodiging van de Pengurus Harian (Dagelijks 
I .. Hoofd):>estuur) van de RU:PI~ heeft g~A op Vrijdag 22 Juni j.l. 

Y~ om 8 uur 's avonds in Cafe Het Go en oofd aan het Rembrandt
~ plein te Amsterdam een causerie gehouden over de studenten-orga-

nisaties in Indonesië voor. de leden van de RUPI. 
De belangstelling was goed. Afgevaàrdigden van Leiden 

o.m. TENGKU HAFIZ waren aanwezig.- · 

i 3UMARNA is vice-voorzitter van de P.P.M.I. (Permusja
rawatan Perhimpune.n MahaSis~_we. Indonesie.) te n· . Dit lichaam 
is een o er o p · ~ng van alle s u en en-organ1.saties + lö). 

Hij maaktedeel uit van een groep studenten van de 
Faculteit Buitenlandse Dienst, die op uitnodiging van de Stichting 
Culturele Samenwerking een rondreis maakt door Europa om hun 
blik te verruimen. 

Spreker heeft een blanco-mandaat van de P.P.M.I. 
gekregen om contacten op te namen met buitenlandse studenten
organisaties • 

Zo heeft hij reeds contact opgenomen met de studen
ten-organisaties te Bangkok, Cairo, Rome, Keulen, Bonn, om even
tueel aldaar commissariaten voor de buitenlandse relaties en voor
lichting van de P.P.M. I. op te richten. 1 

Zo oók in Nederland. Maar waar hier twee studenten
organisaties zijn, nl. de P.I. en RUPI, weifelt hij aan wie hij 
dit oommdssariaat zal geven. Hij adviseerde het bestuur van de 
RUPI om een oompromis aan te gaan met de ~.I., voorzover hun be
langen samen kunnen gaan. 

De P.P.M. I. had geen vertegenwoordigers naar Stock
holm, Praag en Warschau kunnen sturen wegens financiële moeilijk
heden. 

Inzake vertegenwoordiging op het Youth Festival in 

}

Oost-Berlijn in Augustus a.s. vertelde hij, dat hiervoor nog geen 
afgevaar~igde is aangewezen. Dit zal in de eerste week van Juli 

~a.s. gebeuren. Wellicht dat hij, waar hij toch eenmaal in Europa 
is, zal worden aangezocht om de P.P.M.I, in Oost Berlijn te ver
tegenwoordigen. 

De belangen van de studenten in Nederland (delegatie 
en beurs-kwesties) zal hij op het congres van de P.P.M.I. in 
September a.s. voorbrengen en deze aangelegenheid met de Minister 
van P.P.K. (onderwijs) opnemen. 

Ook vertelde hij, welke rol de P.P.M.I. heeft ge
speeld bij de totstandkoming van het Kabinet SUKI1~. De organi
satie heeft bemiddelend opgetreden door samenkomsten te organi
seren tussen leiders van de MASJUMI, P.N.I. en andere politieke 
partijen. 

De groep bestaat uit 8 studenten. 
~ 

KB, 2ö Juni 1951. 
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On<ierwerp : "TTNAS" 

Bijlage # .. 

: een • 

• 

Bijgaand wordt U toegezonden het ~!'· nummer - Mei 1951, le. jaargang 
- van de "TlliAS" (Groei), orgaan van de).. in Nederland gevestigde In
donesische' stud& ten vereniging : Rukun Peledjer Indonesia (RUPI). 

. lH 9&-' 
'i Bij de opgave van de :r&dactie-staf -b:innenzijde titelblad-~staat 
F\ t nog de naam van.de bij .U bekenqa C~oiroen' CAROPEBOKA (Menggale,,30-3-

l924). Verwezen wordt echter naar het dezz. schrijven No. 22 1- 51 
van 21 Juni 1951, waaruit blijken ka~, dat genoemde Ch. CAROPEBOK.A op 
18 Mei 1951 zijn taak bij het hoofdbestuur van de RUPI heeft neerge
legd. 

Het artikel op pag:ine 3, genaamd "Per:ingatan 1-Mei" (Herinnering 
aan 1-Mei}, ondertekend met de initialen e.c. is -naar werd vernomen
nog afkomstig van Choiroen CAROPEBOK.A. 

Met de ondertekening John c. B. - van het eerste artikel genaamd "De 
" financiele status van de studen~" - wordt bedoeld, de bij u bekende 
/\I Johannes, Carolus, ERE~, (Hollandia, 1-7-1919). 

Met M.A. ASAARI,, schrijver van het gedicht ''KehUangan Pedomen" 
(Verloren richting.) op pag:ina 7, wordt bedoeld de bij U bekende MUha

~ I mad Ali ASA~I (Palembang, 1-9-1922). 

1 

Het geheel van dit ntlinpler van de "TlNAS" maakt wederom een goed 
. verzorgde indruk. 

_".t Het is nog niet bekend wie bedoeld wordt met de fotograaf Moh.RO'IS. 
Illustrato-r BARLL zal-naar alle waarschijnlijkheid identiek zijn 

yt aan de bij U bekende Indon.esiache kunstsc_!lilder ~As.1:ITAWlNAT.A B.ARLI, 
. Bendoeng, 18-3-1921. · 

I Over de sohrijver van het laatste artikel -pag:ina 15- CHANDRA S.RfKA
~ LA, zijn dezz. geen .n.a~re gegevens bekend. 

_( ! I 
\"- ~ 

Tenslotte .woz:d t de aandacht gevestigd op de ad verten tie VS'l de han-
delsonderneming BO 

1 
I, op_ gin a 8. Einde. 
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Tahun I No. 2 Mei 1951 

[ 'TUNAS I 
DE FINANCIE~E STATUS VAN DE STUDENT 

Het Indonesische· Ministerie. van Voorlichting·. meldt· het· volgende: 
'Dengan · surat: ketetapan·· Menteri P. P:K. No. 7347/Kab. ·· tanggal · 
12'Maret 1951 'telah ditarik kembali ·surat ketetapan No. 17105/ 
Kab •. tanggal 15·Agustus 1950, :jang 11Jenetapkan·djumlah.uang 
tundjangan, jang diberikan tiap .2 bulan kepada peladjar 2 
darmasiswa di Negeri Belanda, djumlah uang pembeli pakaian, 

0
. djika:berangkQ.t ke:Negeri Belanda, dan djumlah.uang jang 

diberikan ·sebelum :berangkat. 

Telah ditetiipkan: 
a. tundjangan tiap 2 bulan seperti dimaksud dalàrn pasal 10 

aj at . ( 1) :sub. a dar i 'Peraturan Pemberi an Darmast swa. ke
pada mahasiswa2 untuk beladjar diluar Negeri' adalah ·se-

· banjak f. 200.-- '(dua ratus rupiah) nilai uang Belanda· 
(n •. u. B.) . untuk peladj aran pada .Pe:rguruan Tinggi dan'f. 150.-

· ( seratus lima pul uh. rupiah) .n .. u. B. , untuk p-eladj aran pada 
sekolah lain2nja. buat :.seorang peladj ar; 

b. djumlah uang pembeli pakaian untuk :berangk;it: ke Negeri 
Belanda·seperti dimaksud dalrun pasal t2·ajat (2) 'kalimat 
ket i ga dar;i. Peraturan tersebut diatas adalah · f. 300. '::
(tiga ratus rupiah) .n.:u .. B. 

c. •· djumlah. ufl.D.g dil::Jerilt~·:.st:)belul!l: berangkat · seperti dimaksud 
cllJl811! pasfÜ l2·~jft'lt: (~t. ~~ltm~Ç t~nçijir:dari Peraturan 
ter~ewt qiatas.!Wal~ ~~Q!!UJ~.:(.,,5Q .. ë ,(lima puluh.rupiah) 
Il· u. S• buat · seorang peladj ar~' _ 

Allereerst ~~nilieschouwing over bet Besluit van 15 Augustus 1950. 
Dat de studietoelage ·voor degenen clie:bet Hoger:Onderwijs :volgen,: 
een·sprong maakte·van f. 160.~ op ! . .'200~~ .is.toete juichen, ·ai-

,...:.:~oewel er· van die sprong· niet veel meer overblijft, . als betrokke-· 
'-'len.;zelf.voor bun boeken moeten.zorgen. :Maar·dat:de·stpdi~toelage 

voor ~deifi!IJ.eQ. ·ctie een :niet.; Hoger-Onderwijs :volgen :een ·"haH' ·Of 
• oP de pla,ats· rust• ·werd: toegeroepen, :is. een :blijk 'V!Ul kortzich-

. tigl}eid.y Dat bedrQ.g .is in .·onze Jonge Staat, die· een ten- hemel 

.schreiende·behoefte.heeft.aan:middelbare.krachten (de·schakel 
tQ.seen·.:la,ger en hoger personeel, :te vergelijken:.JDet .de 'werkers' 
onder de mie:ç-en), een vogelverschriU:er:voor:ben·die zich·willen 
l!>ileoialiseren.voor een.middelbq.re:kracbt. :Telkens·en·telkens:weer 
·ts ·het in Indones ia: gebleken, ··dat: er: wel ·krachten: aanwezig: zijn 
OI!! plannen te ontwerpen, :maar·wie·moet die plannen:uitvoeren·? 
Een lndonesier, die.een middell)~re;or>leiding;beeft:gevolgd. Ont
:ij~eekt deze:Indonesier, .dan:moet:men:Wel:tussen·het:hoger en 
l~ger persone~l een:hi~(:cqnst~eren. ::Een:kloof, die veel :te 



:vaak overbrugd :wordt : met: het :aantrekken: van :·lager. personeel, :met 
-:·het .. gevolg:dat .er :van .de. uitvoering:dier _plannen:.niets :terecht 
--komt.-: Tenzij :men:-voornemens :is .om:tot :in:het ·oneindige· door-te 
-'plannen .. , ~een·ziekte:waar:veel:-,van onze'mede-Indonesiers'last 
:van:hebben-! ·Een :kinder-;ziekte ?:Ja, :haast :alle ·fouten :zouden 
-gemakkélij k :teruggebracht: knnnen: worden- tot -een-kind er- ziekte. 
:Bovendien: moet: men: niet: vergeten, ·dat- in: alle: maatregelen: ten· aa.Il
zien: van.' studenten -of' leerlingen: van· middelbare ·scholen- steeds 

-voor ogen.: mo.et: worden- gehouden: een: streven :-naar- samengaan: tussen 
:die: twee~ groepen- tijdens- hnn: studietijd: al. : r>es: te: meer: harmonisch 
:het~samengaan·tussen:die·twee:gr9epen, :later op:het·arbeidsveld 
~in· Indonesia. 
·of .zijn.' de ·-Indonesiers -op ·de: middelbare: sc.holen: geen: representa
: tieve :figuren.: van :-Indonesia, :zodat: ze: niet: in: aàil!Derking: komen 
: VQOJ;': repl'~~~n.t~tie >?: (een.: berucnte: term: uit: h_et :distributie-; systeem~ 
: niermee <'fYil :-ik :helemaai-~iet.·-zeggen,- :dat ·de ·belangen ·van .de Indo- y 
: nesiers;-: die :Hoger-Onderwijs ·volgen; :maar· veronachtzaamd moeten 
-worden; ::Neen, :dan·is·het weer geen •behartiging -van (ie belangen~. 
Dan -krijgt men. zeker in :de toekomst :' ambassadeurs' als opposanten 

··van·- onze ~Wgering (Veel van onli/e vrienden ;stq(ieren. aan_ de door 
_Mr. MQh.-.-~amin:. genqemde , ~zwevel;lde -f~~l te i t• , de Pol i t iek- Sociale 
· Facql ~eit) .• -D~ze . ~nst~ni;le ~;U~~bas$,a.Qeu;r:lil :-vooral moeten- nu- al 
·enigszins op: de: hoogte .;;:~ijn 'van·' etiketten' .om: later geen blunders 
·te-slaan. op recepties:e.d. Maar om op de·noogte- te komen van 'eti-
. ketten'-'. moet- men :·iets .-anders- aan :hebben· dan een jas die· veel op :een 
j utezaJc lij kt .. Op: zijn: minst- heeft- men daar ,een donkerblauw: costuum_ 
voor :n0dig .. ~Op ~~ijn:minst -~ mof;lt ·m~n, in. eeD:nogal :ne:tte ·buurt :wonen~ 
orn: niet ·.een.s te ~spreken :.vwa. een deftige· bul}.rt __ als de Apollo.:: laan ·en 
cte Stft.dionl\ade.; MQ.ar :ja, ·als. de: financiele :status :het :wonen: in .·der..
geliJli~ :'Qqqr:ten :n_iet: toelaat, :dan >moet: .. men ·• zich. wel: terugtrekken 

:n!fQ.f ~.llQQere :l:n~qr:te~. : bv. ~ n~a.r A.' ~-~\';;l\ .. ~ (is: het Amsterdams- Téhuts 
· :vOQJ;' :!fQ~iq~rs); ~~~er:een: :representatieve :QqQ.rt.:voor: aanstaande 
· :~~~~deqr~ •• \l~egrijpt :U:mij . goed, ···ilr :neb·qi~t gezegd ·wat ·voor· een 
:soort . buurt het ·is •.. 
En waar · woneh de Indonesische· studentJmi ::-wier. beurzen ·,op . de- voor

:avond·van-qe Indonesische Nátionale bag (17 Augustus 1950) inge
trokken,.zi}n, of wier ·delegatie· stopgezet ? Studenten eigenlijk, diQ; 
geen·financiele:status.hebberi:èn die.nog·steeds wachten op het toe-

·kennen: van e~n ·status ? ze kunnen wachten. ··wachten: totdat ze moe 
·worden .. J 

:En on\tertussen ploegt de ·boer maar ·voort en ·studeert de ·student 
='~11ar verder. :z;onder financiele·s~atus, :f)ls werkstud-ent met of zondèr 
· ~rociale :status~ . als bursaal. met .een :sleeb.t :finQJJciele ~status, . als 
bevoorreqnt~n 111èt een ·• dollar-' status~. 
·De boer ploegt maar ·voort ! · 
In· ziJn ploerterij, die !;lij gehul}.rd. ijeeft (ruim 90% op kamers zonder 
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pension), zit:hij :?ij zijn:boeken, :buiten gezin~verb~d, 'u~t-:- ,.,, \2;4 
gezonderd: natuurliJk :de :getrouwden. ;.Zonder pens~on: : ~ee: bl~J ''h-/~-;~}'·F•: 

:kende:noodzakelijkheid om op-het:eten:te:kunnen:bezuinlgen, ' ' ·. 
om: enkele 'warme: maal tij den over: te :slaan.· om: te: verv-alleri'~>t();t~';7it~t~è~~ 
zelfver!aar~ozing, onvoldoende: voeding: en: verzorging~ Anr pr~ .. _~H. \ ;·• 

:tiseh :n~et 'ln :de· gelegenheid:te ·:zijn :kleren :aan :te :sehàltfen. ,t,.~ ;~·!; 
:En-Minister'tieftinck.ploegt:maar:voort:met:het·~erhogen·der 
·prijzen; :.Haast:alles·:wordt·duurder. ::De:student:helaas:nie-t;! .. ,· ; ·" 
·oe prijs, :die ·voor:hem op ·de :markt ·betaald ·wordt, ·vertoont 
geen;stijging. ::Een·eigenaardig:artikel is·toch het-:stndent

:zijn: :helemaal :niet onderhevig :aan ·seizoen-; schommelingen; · 
:stoort :zich: niet :aan •vraag. en aanbod~-. · En toch: • t;; ~; en'· toch 
een artikel, .dat·straks de economie. en .de politiek :van. Indo

:pesia,zal moeten.regelen. 
:Dat dit:alles:de·aandacnt krijge:van·de·Indonesische·Regering._ 
·Komt :U eens onder de ·studenten leven, .. niet alleen beurs .. stu
denten, .maar ook vrije·studenten.en werkstudenten.,Of,zijn het 
geen:Indonesische:studenten ? 

:Een: beoordeling: van achter: Uw- scbrij fbureau. in· Djakarta. of. Den 
Haag kan onmogelijk. een reeel beeld .döen ontstaan ·vïm de ·fi,;,
_nanciele:status van de Indonesische:student in den·vreemde.· 
. Zorgelijk :is: het :leven voor ·zeer" vèl e studenten. _:Dat blij kt 
maar·al·te·vaak: uit_incidentele gesprekken op vergaderi:hgen·of 
huisberoeken;:En.de:sprong:van de:studie--toelage:naar·f.:200~
werd _weer :ingetrokken. :Het .wou:maar·niet ! Het :wilde_:maar niet 
genoeg rekening' boud en . met ·de : •· surrounding.;; factors• . dè~: stu-

_denten: gezondheid, ·voeding en -kleding, :huisvesting. :En_:de 
:studie"' toelage: voor: middelbare: schol i eren: wil :maar: geen :·sprong 
:maken.·: Misschien :-komt: er :een· nieuwe· sprong, -nu· !ndonesia: al 
een nieuw kabinet :·heeft: :een :sprong naar ·beneden of· naar·- boven. 
Hopelijk:dat,rnr Moh.~QIIl, :nu:hi-j geen zitting:heeft·in·het - · 

-nieuwe' kabinet,-· weer: benoemd: wordt~ tot Jtoge.-COJIU1lissaris: in: Ne
Q:etl~Wft. i~' boreljl: we: bet . wel gf!,uw I -Op ·bet ogenblik: krijgt :.U 
·atv~ • l~tli: v~:·m~. t~ _horen, namelijk: ' .. 

. ·~ld·: liltudents :never: die~:. 

P~EHW.N G A T A N 1 M E I 
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, · TiaD-tti!W t·M~i ,qiuj ~Q-0 i~l~ti:·!{~t;IJII ;l$q:J;"Q4':di-dtftl;i.a, .:seb)lgai 
Il~U :kernen~gf!ll. :Revolusi·-sosièlis··OOtober· i917,~:~31táhurt:Jang 
l~p~u. ,di'Sóvjet Russia. Sedj.ak:itulah·pemerintah:Burnh·telah 
.çi~at:membentuk pemerintahnJa :sendiri :jang:lainbat :la.1lD :diturüti ·. 
el eh : negara~ negara: lain. ; Mak in : sadarl ah kaum · Buruh : akan kedudutan

·_nja:dan :insaf:mereka:bahwa kekuatan ~jang · ada padanja dapat :meno-
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lak tiap-tiap matjam penindasan; · 
·oi~Indonesia tgl. 1 Mei telab diresmikan·sebagai·hari libur, 

·setelah·mosi Werdojo tahun jang lampau diterima oleh Dewan Per-· 
wakil au· Rakj at. 

Bagi Indonesia, pergerakan kaum Buruh j ang .masih .muda, tel ah 
dapat:menundjukkan:tindakannja j ang dj~tu, :jang:tidak :sedikit 

:memusingkan kepala kaurn madjikan. ;Betapa·tidak ! ·suruh Indónesia 
: j ang: lemah, · j ang dj aman pendj adjahan: ti dak: diperbelehkan: berorga
·nisasi, ·sekarang · tirobul dengan ;kekuatan jang·tidak ·terhingga ·d3.lam 
organisasi: SOBSI Jàng:. mempunjai anggauta·· dua- setengah-dj uta. ·· 

Pèmogokan- tahun: j ang .lamp au di-onderneming, · j anir' di dj al ankan 
oleh :800.000 :kaurn Buruh .adalah ·salah ·sebuah tenaga jang:belum 
pernah ·jd ta lihat di~ Indonesia. . TuD.tutan. me rek a· untuk medapat dj a
minan"' d.J arninan ·jang · konkri t, .. urit'llk · hidup j ang ·1 aj ak · sebagai 
manusia:set:erti: :naik·upah, ·upah j_!Uig·sarna untuk kerdja jang·sama, 

· sokongan dan gadji ·te rus di waktu- sakit, dapat bagian dal am keu.n- /"'..._ 
tungan perusahaan; medezeggingschap dalarn perusahaan-perusahaan V 

-dll, menggelisahkan:kaurn imperialis,- sebab ·sengan demikian 
·• surplus·:value• roondjadi ·kurang. 

·sagaimana· penghidupan :kaum :Buruh4~-onderqeming dapatlah kita 
·:batja:':Laporan .Penindj~ff.Ilci~~~~i~ :P.er!;!i,~l:!Jl tetap IV. (Sosial, 
-Perburuhan~ . Kesehatag) ·Parlement ~.:IJ;.~'.' t~n..t~g Pen in dj auan di 
Sumatera- Timur . dan Sumatera · Seht~n· ; . j Q.I).g ; a.ntara ·I ain · berbunj i 

: demikian: . 

-'4-

. 'Menur~t tindjauaiJ, dan penjèlldikan. kanü terutama diperke· 
·:bun~ •neli: (Sumatera-TtmurJ, Surnatera-Selatan. (Palembang) 
.dan· perusahaan minjak d:i Soengai Gerong dan Peladju· (Palem
bang), .. maka• keadaan penghidupatFburuhnja disegala lapangan, 

·sangat SEDIKITSEKALI'MEND!'\PAT PERUBUHAN; djika tidak.mau 
··dikatakan: keadaannja ·.TETAP' SEBAGAIMANA DALAM MASA .DJADJAHAN. 
_'Upah jang'diterima:merék,a, ·terutama;buruh perkebunan, :belurn 
: melanpaui :. keper! uan · tj uk up · untuk . rnakan · sadja · (physisch. mini-
:murn). i 
: Angg~J.P an pi hak . madj .i kan ·· terhadap -~erill~t~ : 'Qqrqh :bel urn : berohbah, 
·masih :seperti :dahm masa dj adj ahan. j ang:lampau; adanj a 
: serikat..: serikat: sekerdj a: mengatj aukan ·productie .. ··Se bel umnj a 
~ad,a · serikat :sekerdja, :keadaan dalam perusahaan tenteram, Q· 
prod'*si··berdjalan· deng~;~n·.lantj ar; demiki~lah anggapan pillak 

:.l!ladjikan· ('·Tenaga• No. • 8 15 Djuli 1950) 

'Melihat >keadaan · sematj arn · ini ti dak dapat ·saj a· set u dj ui 
: tiddakan · Pemerintah: dengan:' Stakingsverbod':, · j ang. melarang 
:mogok :bagi kaum ·buruh di 'vitale beclrijven~ .. Ketika.disatu 
pi hak . kaurn madj ik an, dengtm · fii;t~ciersl.\api taalnj a, dengan 

:concernsnj a ·dll, menimb'Qn .l\eqn1;qngi~Ih· menindas kaurn buruh, 
·dil ain pihak Peme;rintah mentJabui: $~dj at a. kaum buruh, 
.menjerahkan ·kaum buruh. Menjer~kan,, :karena tidak ada jang 
meÜndunginj a, · tid~ ada j ang .mendj aJQinnj a, karena bel urn 

vervolg pag. 8 
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·TJ-A.RA DAN TJ ORAK 
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(foto Ro'is) Dunia.kini.saling.mendekati 
. Timur. ::dan. Bar at. ti dak: sedj at i 
. Bat as:. hilang, . pulaupun. hilang 
.Satu.Indonesia.pasti.gemilang 

Diwaktu \in i: berada: di: Neger i Belanda: beberapa pel uk is: Indones ia. 
Redaks i· beberapa. kali· tel ah: berbi tj ara: dengan: mereka. Sedikit 

·hari·lagi.mereka:akan menudju ke Amerika. Lupa daratankah? 
Berchianatkah? Sekali~kali·tidak. 
Supaj a haL in i dapat pembatja mengtjrti, :kam i muat dib~wa.h ·in i 
interview kami dengan saudara BARLI, salah.satu.dati pelûkis
pelukis Iridönef!ia. j ang te1ah menontonkan ·1 u~isan~ lukisannj !l- di 
Moderne Boekhàndel, Leidsestraat 74. (Anisterdam•C) ·'dal ani ·buhn 
Pj anuari/Pebruari. 

'Bagaimanakah fikiran.: saudarl!-.: terhadap pe!ukis-,pelukis: Indo
-~esia:chususnja dan·seniman~seniman Indonesia.umumnja:jang 
: kini berada di· Lu ar Neger! ?' 

Ras a saj a. baik ·se kali dj ika pelnkis-pelukis. mud a ki ta. mendapat 
:kesempatan:untuk:memperluas pengetahuan·dan:memperk1tjà'pengli
hatan: di :Luar: Negeri. · Dengan melihat-"melihat- hu ah· tangan 
pelilkis-pelukis. klassiek. dan. modern j ang. ad a di··mnsium-;.musium 
Eropa, :lebih:artinja daripadamempeladjari·buku-;buku Seni-Lukis 
Barat.di.Indonesia.· 

'Apakah·Seni.,Lukis Barat tid~k.akan mempengaruhi pelukis
pelukis Indonesia, dengan mana·akibatnja nanti hilangnja 

·tjorak Seni'Indonesia ?' 
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Pertanj aan saud'ál'a: in i seb.ena.J:nja:' c).UIIo .li)ertanj-Q~t~.Jl disatukan. Per
tanjaán:kesatumengeJlai pengaruh:Barat:Jang:mnngk:in mempmt~Ja.rnhi 
pelukis-pelukis:Iridonesia:dan:kedua:tentang·tjorak:seni. 
Tentang.pengaruh:tidak:boleh:ditakuti.oleh pemuda-pemuda:jang 
menghendaki:kemadjuan, ·sebab pengarnh·itu·tidak·berbahaja, :karena 
hal· in i· _hanj a mengen ai: 1 nar· sadj a, · hanj a mengen ai kuli t · sadj a, 
tidak:sampai:kedalam. l"engaruh dapat.kita·umpamakan dengan·kapur 

_jang kita perlukan·untuk.membersihkan:katja, Fengaruh.memberi 
pengalaman:kepada:kita:dan pengalaman:itu:adalah:sendjata:jang 

·berguna·dalam perdjuangan·hidup. Pèmuda-pemuda:Indonesia:harus 
sedia dan:berani.menerima:segala peugaruh·dari:luar, :sebab, 
meskipun bagaimaná:tebalnja pengaruh.itu, pribadinja·tidak mungkin 
dapat · tertuJI;up. dan: awal•achir · akan muntjul pul a. dengan · baiknj a. 
Tentang·tjorak, ·baiklah saja sedikit terangkan.menurut pandapat 

· saj a: sendiri. · Tjorak: itu: ad al ah .basil: dj iwa: j ang ·tel ah: ma tang, 
dan:bukan·tjiptaan·seseorang·atau-suatu.generasi. Tjiptaan:gene
ras i: baru: ad a, disebabkan · adanj a: buah · fikiran ·a tau perbuatan: gene
rasi:tua. Mungkin:generasi:jang:baru:ini·tidak:menjukai:kepada:apa 

. j ang: diperbuat ol.eb· generas ij arig lampau, seperti. impressionisten 
terhadap. klassisten •.. ;Djustru,. karena; reacti~: inilah, :dj iwa generasA 

.baru:itu.dapat.mentJlptakan:buah:senl.baru.Jang mungkin bertentan~ 
·an:dengan:jang·tua. Bagaimanapun:djuga, :tjorak:itu:adalah:hasil 
·dar i· dj iwa · jang· hidup ·dar i. gèner.asi: ke · generas i. 'Tj orak ·ti dak· da-
pat dibuat-; buat. a tau dipaksa.;di tj ar i. Tja ra· dan· tj orak: adalah: ber-
lainan: · tj ara: dapat. kit a peladj ar i: (tj ara. menggambar, : tj ara menju
sun. kompos i si: a tau· warna), : tetapi: tj orak adalah: gambaran ·dj iwa. 
Bangsa·Timur:jang dengan·sendirinja:berdjiwa·timur, meskipun.ter
tutup. oleh. pengaruh · tj ara Barat: (sebab: tjaranja · sadj a: j ang mempe
ngaruhi), ·lambat-; laun. dj iwanja: akan · timbul dart· tjoraknj a akan ·ter
lihat. 

'Dj alan apakah: j ang · terbalk. bagi pelukis-pelukis. mudá.: Indones ia 
: untuk mentj apai. ketinggian · Seni-;Lukis ?' 

Dj al an .lang· terhaik: bag i: seorang ·pel uk is: untuk. mendapat: kemadj uan 
: adalah ~ melukis. · Tj at, . pensil: dan. kain: gambar, : tiga: factor: j ang 
·akan:membawa·mereka·ke kesempurnaan. ·untuk dasar perlu pula.memba
tj a: buk u~ buk u :j aog·_ m~mberi: uraian.;ouraian • tentang: Seni•Lukis inter

. nasional. 
· 'Apalpj.l) ~j lj.ng:. men ar ik. perhatian · saudara, · sel ama. saudara · tinggal 
·di· Erop a ?' 

Pendidikan.modern.bagi kanak-k~nak menarik perhatian·saja, :lebih 
daripada:Seni,;Lukis. Sajabukan·seorang pendidik, saudaramenge
tahui · sendiri: apa pekerdj aan· saj a. Bèrdj auhan · betul dengan peker
dj aan: seorang guru .. Akan · tetapi · soal• soal j ang mengenai: usaha 
pemeliharaan·djiwa·kanak•kanak, lebih:keras membangunkan:kemauan 
saja·untuk:berusaha~kedj~Irusan:itu. Terutama:sekali.pendidikan 

:modern: seperti. 'MontessorP, : taman: bekerdj a: dar i: ·'Keee · Böeke' . dan 
. •werkschuit' :di Amsterdam. :Kanak""kanak:adalah:harapan:bangsa:dan 
:kalau:djiwa·kanak•kanak:itu mulai:diperhatikan:dari permulaan 
mekarnja, ·dengan:sendirinja:kelak:bangsa:itu:akan.mempunjai·djiwa 
jang·sehat dari·kuat. 
li!enggambar.: dan: mengerdj akan · keradj inan: tangan: adalah: salah: satu 
dj alan: j ang · terhaik: untnk .. lllendidik: kanak~kanak: kedj urusan. kerner
dekaan: djiwa. · Dalam pekerdj aan: in i: diperltikan: sekali: fantas i: dan 

: tuisiatif: dar i: si-, pendidik •. Mak a· dar i: i tu, . alangkah: baiknja ·dj i-
kit :ahli,; ahli: sen i: i kut: bekerdj a dilapangan: in i. 

--~·e-

* * * 
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:KEHILANGAN PEDOMAN 
.oleh 

M.A, Asaari 

Ditengah:musim:daun:gugur, 
dibalik: embun · menutop ~ kabut, 

·dil:la'!fa:buaian:baju·meraju pagi, 
-ku. duduk: dibangku- taman. vondel, 

melihat·bunga laju, .daun menguning·djatuh:berderai, 
·bebek dan·angsa:bert3umbuan ditengah:kolam. 

.Walaupun:fikiranku·kusut.masai, 
:hatiku:gontjang:berdebar~debar, 

: mataku: djalang: meliar, 
. imanku: teguh- rap uh. 

:Nánum :alam .disekitarku, 
.memaksaku:bertanja.dan.berfikir, 

pad a· diri: untuk · diri, 
diri:berhati:tertusnk.duri. 

Mengapa:bunga·segar.;obugar, 
daun.hidjau menjilau, 

:dimusim _panas mengganas, 
riang mek ar berbuai -·buai, 

.dimusim:gngur . 
dj at uh: berderal- derai 

·tak· sedih- sedu, . tak: terharu 
·te rus: suka-; r.ia, : tJumbu-;mentjumbu, 

. karen a. me rek a· tahu, 

. walaupun. dimusim .· saldju 
:gundul:tak:berbulu 
:tunas.terus tumbuh, 
·tumbnh~menunggu:waktu, 

:waktu panas: sesudah. dingin •. 

Mengap a: bebek• angsa, 
:terq~:berenang~renang, 

:tàk:tahu:masa:berobah~robah, 
: rnalam: bertukar: siang, 

·tak :ada :jang ·disusahkan, 
·tak -: ad·a : j ang · dirusuhkan, 
. karen a, : walaupun: dîdalam: batu: galian, 
mangsa.menunggu·untuk dimakan. 

Mengap a· aku mannsi a, 
. machluk: tertinggi, : tj iptaan Itabbani, 

machluk: berakal pan dj aug, 
. machluk: bernas: luas, 
.machluk:berichtiar•lebar, 

.machluk:berdaja:disepandjang:masa 
·Takut .kehil~ngan pedoman 
: karena ·di tinggalkan · oi.usim_ panas, 

·Ti dak-· ti dak, 
:biar matahari meninggalkan·diri, 
karen a di tut up .. awan te bal, 

. kabut. musim. gugur, 
saldju:musim:dingin. 
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· r.et.ap 
· diri lari. lllE!ngedj!lr fllll.tah.ari, 
:biar menembns:awan·tebal, 
:bi ar membentnr:kabnt.: tertntup, 
:biar:menggali:gunung saldjn, 

:Karen a: sin ar· matahari, 
.jang · harns' . kntj àri, 

. memberi. pedoman, ·. men-enaugkan · fikiran, 
meneguhkan · iman, men·guatkan' tudj nan, 

: tndj uan: har i: knd i ap, · 

Amsterdam, :Herfst 1950. 

vervolg van pag. ~ 

:ada Undang .. IJndang·Buruh, :belUIJi:ada penetapan:upah·minimum:bagi 
: buruh. . · t.Lv 
·Ti dak pernah · kaum madj ikan :meniberikan: sesuatu dengan ·tjuma-: tjuma; 
·dan: se lama:· pertentangan: antarà. · mocfal · dàn · tenag;:t·masih ad a, 
·selfMI!a: itu .penindasan :Jllá.si,h: berdj alJ:m: d&n: selama i tu pul a: siksaan 
dan penderitaan: masiq ad a. · 

·Dalam.menghadapi ·tg!. 1 'Mei l95i :ini :buruh Indonesia.akan lebih 
. bersatu dengan :buruh: sedunia :untuk. dapat :melèpltskan :diri. dari 
:belengu·imperialis. Dalam menghitung:hasil-;hasil perdjuangan 
. j ang: sudah- sudah, .: hendaknj a. dapat.:menarik peladj aran. dar i pen ga:-
: lamatL itu. · · · 
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p l·S EK I T .A~ K R.I-~ ~:s 
KABINET r·N D 0 NES I A 

oleh 
LALU .USMAN 

Kabinet pertama.dari Negara.kesatuan·R.r.,·kabinet•Natsir, :telah 
. dj atuh: sebelum :diberi · kesempatan:membuktikan kesanggupannja 
:menjelesaikan ·masalah-'masalah •jang·sulit.:berhubung dengan ·keadaan 
· j ang: terdapat :pad a: sebuah: Negara: jang- masih: mud a. ··Kabinet: in i: tak 
. dapat- mentjap ai :Ulliur :setahun; :·Hal· ini ·haruslah:mengetjewakan·. tiap2 
orang·Indonesia· jang·djudjur:dan :dengan :kesutjian:hatinja mengin;
gini pemoangunan:dan·kemadjuan·Negaranja, :agar·kelak·Negara·jang 
di tj intanJ a: i tu · mendapat · tempat j ang · sewadj arnj a· dan j ang · sesuai 
dengatl: letak. dan :kesanggupannja: dalam dunia internasional. 

·Mengetjewakan dan·mengchawatirken kedudukan:kita·dalam pergaulan 
dan perhubungan internasional ·bila:Negara. kita jang .masih •lemah

~1lemah 'dalam arti politiek, economis, .mendjadi :lebih lemah dan 
malahan ·impotent, :semata-,mata karena pertikaian partij jang·tak 

· berdasarkan perbedaan pendirian2 . j ang · fundamen til, .~ me,lainkap 
·berdasarkan perasaan2, prestige dan,kepentingan2 partij semata-
-~L . 

~1'!-rtiJ--pQliti~l\ :&~!llatJarn ir).i :sang!l.t :o~r·Q~b~Ja; terutama untuk 
·suatu ~~ra:j~g.masih.mu4a, :k!l-reri.a ia:~rant mengorbankan·kepen-
·: ti.I).gl;!.n Nv:sa ·q~ro Bqng~a: Wlt~ ~ k~pentl.ngrt.ru~arttj •. Sebagai: tjontoh 
dapatlab: ki t!l- .: ainbil pertikaian partij 2: di~ Negeri; Belánda·· dalam 
penj el esaian~ masalah· Indones ia-' Belarida~ -~erapa kerugian --Belanda · 

·-- ·materieel· maupun· moreel·'"- ·tak .. terbtlang •. Disini ·bel urn·. terhi tung 
·kerugian2~ tanah dan~ ra~jat·Indonesia-·sebagai akibat ·langsung:dari 
p~;rtihian2 PQ.rtiJ-,pfl.rtij ·:Belanda~tad.L · 
:~~~al abrj.ij~k es~l !J.})I:!Jl: Belanda ;illi :·kiranja- dj anganl all : ki ta perbuat 

.d&n dJanganlah.:kita:ulangi; ·karena~menurut pendapat:saja tak acta· 
·ma.nfaatnja:bag:i, ·Nosa:-dan·:Bangs!l.; · Brikankah· perdjuangan; ·revolusi, 
p~ngorbana9::~Î;j;iwa: dan- hart a: r~j at·· Indones ia·: di tudj ukan · kepada 

· peÎi(bailgunan~·<.tu~madjuan, :kesed}~teraan:dan·kemuliaan·Nusadan 
· Ban~l!~-!ldon.è,s!h: ? :Dan: bukan: iu'ituk : kepent ingan ·dan: kedj aj aan 
; sesriatu'.:partij :t! ! · · · · · ·· · · · 

· BegÜ'u: pul a: tempo : (ketj_epatan) : dalam ·man a· Pemerintah: berganti, 
:tak: memberi · manfaat pad a· Nusa ·dan :Bangsa .. ·· Djuga~ dalam ·hal :in i·· · 

~ :haruslah ·kita:memetik pel!!.djaran :dari :sedjarah; · Tjontoh2 jang:ac-
1). ·tueel: ialah ·tatin•Amerik~; ~·dari:maná ·tak ada:kekuatan :memantjar 
" --·walaupun alam:Negara2 itu:kaja.~- karena·tak:adaperdamaian· · ,,, 
~ 

dalam kehidupan· politiek :jang:menjebabkan ketjepatan Pemer'intah2 
:berganti. Djuga Perantjis dapat1ah k-ita :ambil :sebagai tjontoh. · 
Kelemahannja ~sebelum Peraug Dunia II, .dan kelambatannja dalam 
pembangunan:Negara:sesudah peperangan, adalah disebabkari àntara 
"1ain oleh ketj eoatan Pemerintah2nj a berganti. · 

Apa j1lpg :saj a:tulis diata~ ·tenta1;1g pertikaian2 partiJ, . akan :saja 
·tjoba:_buktikan ·dibawah· ini. · Marilátr..kita:tindJ&-u ~'Qersama:kelahir~. 
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hidup :dan: dj at uh Kabinet-' Natsir: i tu. 
: Dalam: menindj au: ini: j ang~ te rang: bag i.: ki ta: i al ah: adanj a: suata: contro

:verse:antara:Masjruni:dan:P;N;i.:, :dan:controverse'inilah:akan:kita 
:teropong.· · 
• :Ketika:membentuk:kabinetnja, :Natsir:tak·mendapat persetndjuan.dengan 

·p ;·N; ;r:;, dan wal aupun ·Pres i den· Sukarno . mempergunakan pengaruhnj a: agar 
persesuaian: dapat .· tertj a.pai, : hasil : kosong: belaka. ·Kesan · j ang: kami 

. da.pat, : bukanlah :karena perbedaan · faham: j ang prinsipil, : akan · teta.pi 
· hanj a· karena pembahagian: kursi. · Oleh · sebab: in i: mak a: Natsir: mengemba
: likan: mandaatnj a pada: tgl. :·5 · Se.Ptember · tahun jang lal n. 

Presiden ,men i tahkannj a: se kali :lag i · memben tuk·: suata: kabinet · j ang 
'kurang-terikat·pada·keinginan2 partij2, :dan·dengan:demikian:terben
·tnklah :Kabinet.;;Natsir:jang pertama, ·:jang:berwatak parlementair.; zaken
kabinet. Hal ·in i- terdj ad i pada- tgl. 6 ·Sept. berikut. 

:Disini :bukanlah:maksud ·saja menjalahkan·suatu partij pada fihak :ini 
dan membenarkan part ;ij · lain dilain: fihak. Tudj uan · saj a. hanj al ah. men- Q; 

· sinjalir: adanja .pertikaian partij2 jang pada penda.pat •saja merugikan 
·Nusa dan,Bangsa. 

Dalam :Kabinet'" Natsir: in i, P.:N. ~. ; ta.It diwakill,, :dan: berada dalam 
oposisi •.. Gandj ilkah: bil a: ada · sesuatu partij : beroposisi. dalam ·Perwa-

. kilan · Rakjat ? Tiap2 orang j ang berfikiran · sehat dan j ang tel ah mem
·buat.makna•demokrasi (democratie~begrip) :itu.mendjadi darah•dagingnja, 
: akan · menj'angkal . pertanj aan: in i. : Dalam: tiàp .. 2 · Pemerintah,an · jang: sehat, 
mak a oposisi :j ang.: sehat pul a adalah · suata · sjarat j ang mutlak. : Begitu 

·· djugalah oposisi P. N •. I. , bi la ...... ; . . • • i:)il~--.::- · sesudah ·Kabinet -
· Natsir · djatuh dan ·mr ,Sartono ·gaga!. dal"lJD. us~a.Il.i ~- membentuk :Kabinet 
:baru:-:-- ·tak>ada ·keterangan ·sdr. Sidik :Djojosqkarto; .4etua:P.:N~·r.:, jang 
: mengatakap. 'akan: meQiqQ.j al,l: ~ernb~li ; s~g~ a mQsi2 :j ~g; dimadj ukan ·dal am 
· zama.n . oposisi': , · setelah. P. N. I.·· dfl)~:r.i : tqgij.~ . mernlilent~ ·: Pemerintahan . dan 
m~mil\lll:ta.ngg@g;djawao·s~ndiri.:Keterangan·ini·memouat.kita .. ber:Hkir 
:dan menimbulkan bebera.pa pertanj ~=- · Apakah: art i oposisi: ini ·? · Apakah 
watak oposisi · ini ? :Dan apak!J.h .~ita :beropoeisi :&:~rena:dan :Uiittll{l oposisi 

: •- an ·si eh' 'dan· bukan ·karen a perbedaa.Q.: faham · jang · fundamentil · ? 
:Kiranja: dengan · memadjukan: satu: aspect: ini ~ terQ.llglall, :ba.hwa•disini: tak 

· da.pat dikatakan:tentang perbedaan:faham.Jang prin~ipil, :hanja:adalah . 
:Q.ru~an: '. kenormatan~-. Ditilik: dar i: sudut; . dan· sesqQ.ah. menelaah: se gala 

-:kedjadian poLtiek .,-- antara:lain·mosi·Hadikusumo, mosi Kusnan, :berhen-r,_ 
~tinja Menteri Assaät .. -- ·sehingga djatuh Kabinet-!Natsir, maka a priori \ct! 
dapat dipastikan, :bahwa mr·Sartono akan·gagal ·da1::un·usahanja:membentu}t 
kabinet, walatipun programanja·sama at!l.u:hampir·&ama dengan pr gram dr 

'Sukiman. . • 
Sj ukurl ah . Negara: U ta : ~ekar!l,ng: tel all. metllP'II-Qj Q.! . P.ernerintah: kernbal i. 

Sampai .dimana.;qrnur!1-Ja, :akfi.Q .4ita.naQ.ti~tirl ctfl.hulq;. P~rtanJaan2 ·sebagai: 
· sarnpai diman~. penga.rul:j. ~resideQ. dan te~anan: I).ege:r:i2 :.1 tJf!.r 'ataupun. keadaan 
· ~nternasiona1 · berpengaruh at~ terdj elmanj a. kabiQet ; ini ? tak akan. ·saj a 
djawab dala:m·tindjauan ·ini. .Hanjalah doa saja, agar pemimpin2 kita:insaf, 

:bahwa:negeri ·kita masih:lemah, :bahwa wa,il;aupun.negeri kita·kaja, .bila.kita 
. t~.bekerdja, tingkatan.hidup kita.akan:tetap:rendah, ·bahwa·keadaan2 
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Iiegeri ·kit a. tak .mengJ.zinkan-kita: boros .. dellgan· tenaga ·kit a- j ang· 
·sedikit. dalam ·bermain.:.main ·politiek: dengan-melupakan·:kepentin
·gan·Nusan dan·Bangsa, ·bahwa'dengan·bermain-:-main politiek~ini 
· Negara meridapat: kerugian · j ang ·tak· terbil ang ·dan·· rakjat · mehderi ta. 

Semoga:hal 2 ini didjauhkan·untuk kebahagiaan Nusa dan:Bangsa 
Indones ia. 

(Foto Ro' is) 

M A H A S I S W A D A N 8 U R U H 

Ketua RUPI N~derland berpidato: 
.'Manusia;dipimpin.oleh.suatu 
. tangan·. jang ti dak. ke11hatan' 

Senantiasa.kaum peladjar, :baik di Tanah Air, maupun di Luar 
Negeri, ·teristimewa di Nege~i nelanda, dipersalahk~n oleh 

· sebab: kurang menaruh perhatian · terhadap ka urn :·buruh, Memang, 
djika mengingat kedudukan kaum·bnruh dalam masjarakat, .maka 
sudah pada · t'empatnja dj i ka kaum peladj ar· dali: terpeladj ar· s~
lalu menudjukan· perhatiannja kedjnrusan buruh. Menjelidiki 
nasibnj a, memperhatikan kepentin•gannj a, . mengusahakan: kemadjnan 

·lahir·dan·batin·diantara mereka .. Karena·djika kanm:buruh mogok, 
u rat. nadi · suatn. Negara, j akni perekonomian, mud ah· terantj !j.m. 

.Waktu:sekarang mendesak, :supaja'kaum:buruh djangan·ditindas . 
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Dengan. pandangan · jang.· sediki t' Inas, : dapatlah: kit a. mengerti, :bah
·wa pembentukan'snatu Dëwan·Bnruh:untnk:Indonesia:besar:artinja. 
·Perhatian·Pemerintah:harus,lebih:dari:jang·sudah~sudah·ditudju-
: kan- terhadap: kaum- buruh ~ itu .. Kaum Buruh j ang · sekarang, < meskipun 
.dengan:bekerdja berat, :tidak:boleh·mendapat·atau:memperoleh:ke-
-san, : bahwa · waktu · sekarang· ti dak: ad a: bedanj a· dengan- waktu pendj a
dj ahan. oleh: Beland a. ·· Walaupun: bekerdja · dengan · seluruh: tenaga 

i• · nntuk pembangunan · Nnsa ·dan· 8angsa, ·dan· gadj i· kurang· menj enangkan, 
·~. · · tetapi: hart a· jang · terbesar, :i al ah: kemerdekaan, :ha rus: ada. pad a 

·Kaum:8uruh·dengan:leluasa. ·Djikalau:kemerdekaan:itu·memang·ada 
pada:mereka, ·dengan'djalan·berunding, persesnaian·tentang·gadji 
dsb.: mud ah- tertj apai. · 8èrilnding· dengan- tenang, · mengingat · snasana 
internasional,:mengingat pnla·umnr:Negara·kita:jang·baru·terben-

. tuk pad a 27 ··December 1949. :Dj angan: terns: bertindak, · sehingga 
· merugik:an · Ntisa· dan BaligBa,: mengatj ankan: dj alan perekonomian, 
menjnlitkan·kedudn:kan Negara dalam:snsnnan internasional. 

Rukun Pëladjar.Indortesia di Negeri aelan<fa·tidak lupa·menudju-
kan perhati annj a· terhaqap kaum ·Qn:r;uh. daQ soalnj a. Dj i kal au kaum 

.buruh dalam menjelesaikan·sesuatu·soal, .tidak:berdaja, makakami 
·kaum mahsiswa·sena_ntiasa:bersedia.untuk.membantn. Tjuma:sajang- ~. 
· sekali · ada · teman-'-teman. jang menghendak i kam i. mahasiswa masuk- VJ 
keluar dengan·kaum:buruh, :tidur, :bangun:dan rnakan dengan.kaum· 

· bnruh. Peraamaan: tersebnt: ti dak. mungkin: diduni a: in i. Baraugkali 
· didunia .lain. mungkln. Dun ia memang · tela.b d!Qj !Wi~an dengan · hikmat, 
: s~hingga ·U <lak: semua. orang kaJa, ·ti dak: semqa. orang mi skin, ·ti dak 
·semua orang buruh, tidak·semua·.orang;terpela4Jar:. susunan masjara
-kat: su~a,h ha rus demiki an. 
· Mengingf(i.t, bahwa· ka urn: buruh. harus mendapat · perhatian, mak a 
-hadirhb. t'ëngurus Pus at ·pada pengnbu·ran ke•enalJI saudara Indones ia, 
j ang · beker<fj a pad a~ kap al 'Taral,ian' ( libat nftll:l-llr). Pengurus ins af, 

:bahwa:k:erQ;ta•sama, :turut•berduka barus diperlihatkan, sehingga 
ketika cQ.abar kematian: i tu sampaLketeHnga. pengqrns, · segera dalam 
ha ti' masing'" 111asing; diambil: keputusan mengh&diri penguburan · saudara-
sandara:itu. · 

Atl}~·.na.~: $~lurul:). .. kaum: mahasiswa j ang · tergabung · dalam Rukun Pe-
. laqja;r· tn:donesta,: ~et\la R.U.P. I •. Nederland dalam pidatonja· menjam
pailtan: kepaQ.~ .Ot:rectie' MO.: 'Nederland' permohonan, · supaj a· kel u ar ga 

· sauctara .. saudara · tersebut ·j ang:.berada: di· Indone&ia: dj angan ·dil up a. 

~--------

DE ONTWIKKELING:van R:U;~~l. 

na~de TWeede·wereldoorlog;•) 

Dames .. en Heren Aanwezigen, 
-u·.vraagtzich natuurlijk af, :bestond:to·en:voor.de Tweede wereld-~· 

oorlog:eën.Indonesische·vereniging, ·die·R;U.P;I. heette, :en:wat 
·beoogde die ? 

St!ll-,mij·toe 'oames.en Heren Aanwezigen, ·een kort resume te.geven 
over de R. U. P. I. .-voor de Tweede· wereldoorlog, 

·Toen: in 1936 de Vereniging 'Perhimpunan Iridoriesia' . als: een· ver-
: boden otganisaiti e: werd~ verklaard _door de Ned,erlaudse ·Regering, 
voor. beursstudenten· en· ambtenaren·._: toen- hadden· een paar: studenten 
het initiatief :·.genomen een nieuwe Vereniging op te richten voor 
Indonesisch~ stu4er~n~~.n. ·die R. U.P,.I. heette. 
_ Het doel. vyas .o .. f!l• d~. InQ'One~;~i$c;l:j:e Cultuqr. ({\unst, Taal, :enz.) 
!!~2!!2r~~~~n.h2og~!:Q~Ud~~~e.~ationale Gëest.kwam steeds 
*) Rede van Rupi~secretaris, 

. uitgesproken. op. det_Col\t,actav,onq, georganiseerd. door 

. Verenigin.g.,Nederlanc!;-.IIJQQnel:1ie op. Woensdag, 25/4-
1951: in .aaarlem. 
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.naar voren en het contact met Indonesie:werd·steeds gehandhaafd. 
·Nooit·en nimmer:had'deze:vereniging·zich·van de politiek ónt

·trokken. ·Integendeel ! Toen in·de:jaren·voor·de Tweede Wereld
oorlog de·strijd om de vrijheid~in Indonesie·he~ig·werd (denkt 

·u maar·aan petitie·sutardjo, ·die een·Gëmènebest·voorstond, Gapi 
die·een·actie voerde voor ee·n Indonesisch Parlement, :enz.) be
tuigde R.U.P.I .. ten aanzien·daarvan ook·haar·sympathie. Nog·ver-
der dan dat ! . · . 

In het jaar 1938, toen het duidelijk:was, dat.nazi--Dnitsland 
agressieve doeleinden nastreefde, :deed R.U.P.I. mee aan het 
'Sécond World YOuth. Coligress' , in, Vassar"'College: (New•York) ··en 
tekende ook mee·aan het Vassar-'Peace-Pact, :dat o;a. inhield: 

·'Art. 2. We solemnly condemn: any war of agression 
· directed · against · the poli tic'al · independenee or 
the·territorial or administrative.integrity of a 
State.' 
'Art. 3. We p1edge ourselves: to do all. in our 
power to guarantee that the.youth of our countries 
never participate: in: any ·wal". of· agression against 
other States. (Overgenomen uit 'Soeara Roepi Jaar
gang III, :No. :344 November 1938).' 

Tijdens de· bezettingstijd verpd·chtte de overheerser: alle ver
enigingen hier· te lande tot het doj'ln van aangifte. : D,aar: had· de 
R;U.P.-I. geen gehoor·aan gegeven, met·het·gevolg, ·dat·ze:zich 

·van· alle. activiteiten. moest. onthouden. 
:Na·de·Tweede Wereldoorlog, :in·het·jaar 1947, ,is de'Vereniging 

·herboren en:stelt.zich:tën.doel de onderlinge:band·tussen haar 
leden_· te bevorderen. ' 

De meeste.van de leden vertrouwen op de'vreedzame oplossing 
van de Indonesische kwestie, durfden of: wilden: geen politieke 
problemen aansnijden. ze·wilden·enkel studeren:en.de·studie·had 
de voorrang. 

De twee militair.e:acties;haddentbet:vertrouwen~doen.wankelen, 
en.zo zag men.meer:en meer·de nationale.ideeen:naar·voren·komen • 
Het;was zo, voorzover:ik.l:).et.kan opmaken:uit·de Notulen:van 
R.U.P. I. afdeling Amsterdam, :dat:er:altijd:Mvig:gediscnsseerd 
was, of.R.U.P.I. ,een·~uiter:culturel~:dan:wel:een politieke 

·vereniging:was. 
·Dames :-en Heren, 

:Oe:jotigeren die;later zijn gekomen, .namen.met:het organisatie
:leven:zoals:bet op.dat ogenbltk·retlde:en'zeilde, .geen:genoegen. 

:De.omatandigbeden:in·Indonesie:Q.ebben:hun.geleerd, .dat.de:stn
_denten:in.vele op~ichten:d~ spits móeten:afl;lijten. Daaroin:bea:nt
:woordde ~~U.P~l., ,die.ziçh.orgil.niseerde, :uit:iilui~.end:en alleen 
_ ÇIJI: l~den ·IJ ij· élka~r ·te· hoM en : f-- ·in' de' zin 1 van: ~èze~tig~~iit, 
· fecreatión,-: enz.:;.- . · niét: aan: de: realiteit: in: de: Indones.lsehe 
·Studentenwereld: in Nederland· en_· :z;o•als de 'verhoudingen· in· Indo
.Q.esie.ntJ-~ijn. :z;o'u·het·zeker:anä.cronistisch:zijn om:de:toestand 
·te·doen·blijven voortbestaan. -vooRNAMELlJK, omdàt:de:grote:meer
: delrt)eid: va11 qe · stu4en1;en in .Inqonesi:~: ziqh: er diep: van: bewust 
. is, dat de studenten-. b~ langen· nauw verbonden·. zijn· met· de· maat-
: scl]_appelijke ontwikkelingen. · .-· . · · 

·Nog·sterker:komt.de.drang voor verl!etering:naar:voren, ,zodra 
de:~tllQ.enten:al op de.·unive-r~;~iteiten:zittei:l:en zicb:in·de maat-

. schappij : l)evinden. :Hier. komen ze: in: ~tanrliking" met: groepen: en 
:groeperingen, :zij: nemen: deel: aan; recePtie&, :avonden- en: meetings, 
:!I'< ij- boren: ven;çhillende: redevoeringen, ·zij: lezen di 'Ierse: doen-
. me riten .. Qat. alles. zijn. verschijnselen. v:~n ·dingen, :afzonderlijke 
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:kanten ~.van :.de ~dingen,. :en: de· uitwendige: bindingen: dier· dingen. 
:Kortom, ~hiE\r:worden•ze:geconfronteerd:met:hun:omringende:we

' reld. :Hier: beginnen pas: de: moeilijkheden. :Velen: van: ons: be-
·scbou•en:de:v~~á~stukk~n:nog·van!hetikennen, 'ios:van~de:mense~ 
:lijkè:samenleving, ·los:van:de:historische.ontwikkeling:van:het 
:mensdom, :en: .d~arom: het: onderling: verband: tussen: het: kennen: en . 
:de-maatschappelijke practijk:niet:begrijpen. 

:wanneer:zij:streven:naar:het·verkrijgen·van:de:verwachte:re
:sultaten, :dan:moeten:zij.onvoorwaardelijk·hun•ideeen.in overe~n
·stemming:brengen·met:wetmatigheid:van:de onze.omringende:objec-
: tieve: wereld. Zo: niet, :dan: lij den: ze: in· de· ·practijk: de: nederlaag. 

·De'voortduur:van.de·maatschappelijke practijk:veroorzaakt:in 
:de practijk:der:mensen:een:veelvuldiger:herhaling·van·de:dingen, 
·welke door'hen·worden·waargenomen·en·een·indrnk op:hen.maken. 
·En.zo ontstaat:het·begrip. 

·Het:begrip:als:zodanig:weerspiegelt.reeds;l)iet·slechts·de·ver
·schijning:der·dingen, ·hun-afzonderlijke kanten, hun inwendig 
:verband, . maar. ook: stelt: liet: de: beheersing: voor: van· het: wezen· der h. 
·dingen, :.van· hun: algemeenheid: en· hun: inner i ijk: verband. ~~ 

:H~t:belangrijkste proces, ·oames:en·Heren, .komt.niet·hier op, 
·neer, dat.zo men de·wetmatigheden·van·de·realiteiten.begrijpt, 
:en dientengevolge:deze·alleen:kan·v~rkl,ren, :maar:dat:het~er op 
:aan: komt· dit. kennen· te: benutten· voor: een· actieve· verandering 
·van.die·realiteiten. 

:Hier:kom·ik:terug, :DameS'en·Heren, op de·drang·voor·verbete
.ring, die.geleid:heeft·tot:wijiiging:van de Statuten.van.R.U.P.I. 
1947. 

·op:het.Congres te Leiden, 11.November 1950, .zijn de-nieuwe 
·statuten:aangenömen, met:amendementen, :met·wijzigingen·van:de 
oorspronkelijke van R. u. P. I. .afde~il.~g-.4,1jl!jterd~m; .waarvan begin
·sel~verklaring·en doelstelliqgen~als volgt.zijn weergegeven: 

4 Wij ·Jndonesische:studerenden:in:Nederlan~. op het·congres 
·te: Leiden: ddo. · 11: No,vember 1950, 'als. een. deel van· het· In
donesische,Volk:bijeen, · 

.ons:bewust:zijnde·van:de plicht:jegens·het·Indonesische 
:i':.and:en:Volk.om de:vrijheid, :geproclaQiftEifO.Qp 17'Ail.gustus 
1~45, :te:hàndhá~en:en:daaraan:inhQud:te geven, 

:achten: het: noodzakelijk·qe: ve"IJ1-i11li":,v()ort: te. zetten: met 
.onderstaande-statuten: 

: ~l;i :vereniglng·: liltelt; zich. ten. doel :een wel varend: Indo
. ne~Jisehe. Ql'at~JehatJpij- te· $Chifppen; ·daarnaast. poogt 
:zij: baar: leden .. oti: te: we.kken; het· g-rootst· mogelijke 
:profijt te trékhn,van de periode, :gedurende-welke 
haar: leden: in· het: bui tenland: studeren, :alsmede: bij 

:haar ·leden; eÉm: diepe: en. gezóQ.de: wens: te: doen ont- b. 
·staan, :hun: denken~ en: handelen: te· wijden· aan: het· tot ~ 
stand·brengen·van'een:welvarend·maatschappij:in·In-
donesia. ·'' 

Qames ·en Heren Aanwezïgen, 
Als·deze:ideeen, die:.l).ierin:zijQ. Qpg~sloten:en:toegepast.op 

de practiJk. ·het: verwachte· resulhat :2:uUen.boeken,. dan: kan· dit 
proce& :,als. a~ges:j.oten: beschouwd :~orqen •. Maar:;;~;. :aangezien 
.ieder:willekeurig.proces.in:voortgaande:richting·zièh:beweegt 
en ontwikkelt, of·het:nu op·de natuurlijke, of op.de maatschap
pelijke·. wereld: betrekking heeft, ontwikkelt :zich ook: het l!lense-
lijk.kennen. 

De.veranderingen:in:de.dynamische periode:vïnden in:snel temP,o 
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plaats. ·Kijkt·u maar:naar.de:laatste gebeurtenissen:in:Azie:en 
elders:en:als:het·kennen·zich:niet•d enovereenkomstig:snel:ver
andert, :zal:het onmogelijk:zijn·de·s tuatie:te:begrijpen. ·En 
dan: zien' wij.·: Dames: en· Heren, ·dat de idee en· weer· bij: de ·werke
lijkheid·ten·achter·blijven. 

'* 

PELADJAR:DAN 'MASJARAKAT 

.dleh 'CHANDRA'SANGKA~A 

:Dalam:negara manapun djuga,jang terdapat Balai.Pengadjaran 
·Tingginja, :terdapatlah pula:suatu.masjarakat peladjar·sebagai 
·suatu golongan·sosial daripada masjarakat·besar, dan pasti djuga 

.. kita djumpai:suatu.organisasi peladjarnja. :Hanja·dasar, :tudjuan 

U,--' dan· tjoraknj a· j ang · terdapat perbedaan, · sesuai: dengan: bentuk 
masjarakatnja:masing2. Fengaruh·susunan.masjirakát:atas•tjorak 

: gerakan peladjarnj a: tel ah dibuktikan oleh: sedjarah. ·Di dj aman: se
:belum perang dnnia.ke•II.misalnja, :disemua'negara2:djadjahan·di
. mana: masj az:akatnj a :bertumbi;lh; at~: das ar· • anti tbese. kolonial' . itu, 
peredaran. masj aukatnJa·.}le.lad::tarilJ a.: di tempat: tersebut: tak· luput 
pul a. dar i pengaruh. kenJ atal!-n keacla3n. masjàrakat · tersebut. 

MASJARAKAT PELAD,JAI!. I)ALAM NEGARA INDONESIA MERDEKA: Bahwasanja 
Negara Indonesia·sekarang·telah merdèka dan berdaulat jang diakui 
oleh dunia, :bahwasanja ·status politiknja:telah:berobah diametraal 

:dan:status:djadjahan·mendjadi·berdaulat:sendiri memang:adalah:suatu 
kenjataan:jang·tak:dapat diungkiri, :·tetapi:bahwa dengan·ini keadaan 
susunan, atau:lebih:tepat kepintjangan masjaraàat:lama:belum:djuga 
·i~ut:berobah:sekaligustadálahrsu~tu:-énjataan pula'jang:tlk·dápát 
disangkal. :Dalam:k~adaandemikian:gelongan·P~ladj~r-kita·tak:ubahnja 

· ma~ih: merupa.~an· setetes: air· dal ani: daril.\u: j "ng: b$~j~ar, · artinJa · meru
pakan ·go longall: k~tJ 1l 'j ang: dápat: mentj etj ai> kan; kebahagiaan: kesem
patan: untnk·. mE!njelami :serta: membuka. kerallasiaan · alam: seki tarnja 

· j ang· masih: tertut up: bag i: c;ljutaan ·: rakjat: kit a.: Sebaliknja kebahagiaan 
: inilah: me111berika~ · suatu ·. k~waqj i ban' !;I Q.Q.; ras!.\· tJl.nggung· dj awab · terhadap 
:mujarakat:daQ.:QI!-~iSJl.nja. ·Tegasnja·llla:;;járatat·kita·tak'hanja 

rnengharap: dl\ri: ~1\um: terpeladj arnja: seba.gai: tukang: j ang· tjakap 
: belaka, :tap i: IJieJiuntut: l~bin. dar i: itu .. ftfer~ka~ 111enghendaki: dar i kaum 
: terpelQ.djarJJja:agar pula: sangnp: JllelllQeri. PenJ'\lhb: dibe·rbagai: lapangan 
:kemasjarl,\kahiJ.ële~;~Jataan;ini·talt;boleh·tidl.lk:laarus:ditermia:dengan 
penuh:kesaci~ran.oleh:masjarakat peladjtlr.:apabila:menghendaki:suatu 
peng~kuan:ba~:qidop~sebagai:golongan:masjarakat. 

0 
: Tg"GAiiL QRG.ANISAiH: P.ELADjA&. ::Dengan: menjadari · serta: menerima: kenj a-' 

·taan2·tadi:itu, .makamau:tak mau:suatu.organisasi peladjar:kita:ini 
·harus.meletakkan <Jasarnja.ditengah2.masjarakat. :Sebagai.organisasi 
:golongan peladjar·jang pasti pula.memikirkan:kepentingan2·chusus 
:anggautanja:sebagai peladjar:tapi:tak:boleh·tidak:harus.meletakkan 
:titik:beratnja:dalam:lapangan:kemasjaraká.tan:baik.:jang.mèngenai 
: kebudaj aan. maupun. mengen ai: lapangan- ekonomi, : sosial. dan pol itik. 

:Dengan;meletakkan pandangan.organisasi:atas:batu2.kenjataan jang 
·terdapat:dalam masjarakàt kita:ini, :maka:adalah:suatn:hal pula.jang 
. mud ah: dipahamkab, : bahwa: faktor2: tempat: dari: waktu menentukan pul a 
langkah dan tindakannja. Tegasnja·sekalipun.Rupi ini dalam dasarnja 

·telan·dapat dikatakan bersesuaian.dengan organisasi2 peladjar:diti
·na,h: air, . tapi: bukanlah:berarti :bahwa ·segala · gerak. gerik jang·.dapat 
didjalankan oleh peladjar2.kita:ditanan·air·dapat pula·didjalankan 

-15-



begi ~u sadj a •. Oleh. mereka Jai_J.g sedai_J.g bE}ladj ar. diperanta1;1an 
· Mesklpun · suatu keharusan · bagi organrsas1 pel·adJ ar: untuk ·1kut 
. mempersoalkan ·se gala· masaalan: kemasj arakatan, ·tap i· adalan: suatu 
: kedj anggalan: apabila: ki ta: didalam: negara: asing: terdjun. pul a: dalam 
:lapangan practische.politik. Maka:tugas organisasi.peladjar:kita 
·diperantauan:adalah: pertama·menjiapkan pQ.ra peladjar·jang·sedang 
·merantau:akan·tugasnja·kelak·didalam masjàrakat·kita·apabila 
mereka:kembali:ketanah:air, :kedua: merupakan·s~atu:arena·dimana 

·berbagai·aliran2:kemasjarakatan:jang·terdapat:dalam masjarakt 
peladjar · dapat: berte.mu,: dapat: diperdebatkan ·dan: diudju · kedala
mannja:atau·kedangkàlannja, :agar:dengan·demikian:dapatlan·terditlik 

· suatu: kebesaran ·dj iwa · dikalangan ·intelligentsia: kit a· untuk: dapat 
· menghargal ·· faham: j ang: bertentangan: dengan ·tak: tak: usah· meninggalkan 
paham:jang·dianutinja. ·Dengan·demikian maka organisasi peladjar 
dapat·merupakan sua:tu perbenihan·bagi·tjalon penuntun2 masjarakat 
jarig· sehat dan dengan ·tak: langsung ·i kut· serta pul a. menj ehatkan 
peredaran.ketumbuhan.mas~arakat kita; ketiga: membrantas buta 
kemasjarakatan:didalam·kalangan peladjar. :Artinja: membangkitkan 
minat peladjar2:akan·menjelami:lebih:dalam:soal2:jang·bersarigkut 
paut. dengan masj arakat. ki ta. · 

·Dengan·meletakkan·dasar organisasi·àitengah2 masjarakat maka·Rupi~i I 0 
sebagai organisasi peladjar2·diperantauan:telah:mulai:selangkah ~ l . 

·kearah pengakuan:kenjataan:keadaan2 dalam masjarakat.kita:ini. 
· Dengan · demikian: rasanj a· tak. ad a 1ag:j. · hal11-ngan• j ~~ong· menghal au pel ad-
. j ar2 · ki ta · j ang · berlf.ej akinan: bid uP· RPQ.P.\W: dar i organisasi: in i. 
Bahkan: adalah· suatu. kewa(j.j i ban: terbactàp ,D)a~;~j;:p;·akQ.t. kit a dan.: terhadap 
kejakinan kita sendiri untuk serta ber!J;etjipung didalamnja. Maka 

.adalah suatu kekatjauan pikiran apahila segolongan peladjar:berpen
dapat·bahwa·hanja mungkin·berkumpul diantara kawan sepaham dan 
sekejakinan sadja, .oleh·sebab pandapat demikian·sebenarnja 
memperkosa kenjataan·akan letaknja masjarakat peladjar kita didalum 
masjarakat:Indonesia:jang·sekarang kita.djumpai ini. 

~· l 0 
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RUKUN PELADJAR INDONESIA 

ANGGARAN DASAR 

Pasal 1. Namanja dan lamanja. 

Perhimpunan bernama Rukun Peladjar Indonesia 
(Rupi) dan didirikan untuk selama 29 tahun, mulai 
bulan Maret 1947. 

Perhimpunan bertempat di Neg,eri Belanda. 

Pasal 2. Tudjuannja. 

Tudjuan perhimpunan ialah: 
a. memperteguhkan tali persaudaraan dan perasa.an per

satuan àntara anggautanja. 
h. menjelenggarakan kepentingan djasmani dan rochani 

anggautanja, teristimewa dalam haJ-2 jang bersang
kutan dengan peladjaran. 

a. 
b. 
c. 
d. 

c. 

Pasal 3. Tjara-tjaranja. 

Perhimpunau hendak mentjapai tudjuannja dengan 
tjara: 
mengadakan pertemuan-2, dispuut, d.s.b. 
mengeluarkan madjallall. 
mendirikan balai pertemuan. 
mentjari dan mempereratkan perhubungan dengan 
lain-2 peladjar umumnja. 
segala tjara lain jang ticlak melanggar undang-2 

um um. 
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Pasal 4. Susunannja. 

Perhimpunan terdiri dari anggauta, anggauta luar 
biasa, penderma dan penderma peladjar. 

Pasal 5. Pengurusnja. 

Pengurus perhimpunan terdiri sekurang-kurangnja 
dari Iima orang anggauta. 

Pasal 6. Keuangannja. 

Keuangan perhimpunan · diperoleh dari uang iuran, 
derma dan pendapatan-2 lain. 

Pasal 7. Pengubahan anggaran dasar dan 
pembubaran Perhimpunan. 

Pengubahan Anggaran Dasar dan pembubaran per
himpunàn hanja dapat dilangsungkan dalam satu Kon
gres dengan persetudjuan sekurang-kurangnja 2/ 3 djum
lah suara jang hadir. 

ANGGARAN TETANGGA 

Perihal anggauta, anggauta luar biasa, pendetma pe· 
ladjar dan penderma. 

Pasal 1. 

jang dapat mendjadi anggauta ialah peladjar bangsa 
lndonesia jang berumur sekurang-kurangnja 18 tahun. 

Pasal 2. 

jang dapat mendjadi anggauta luar biasa ialah: 

a. bangsa lndonesia lainnja. 

b. peladjar bukan bangsa Indonesia jang mera.sa dirinja 
bangsa Indonesia, djika dikemukakan oleh Kon
perensi. 

Pasal 2a. 

Anggauta luar biasa dapat diangkat oleh Pengurus 
Pusat dengan persetudjuan Konperensi. 

Pasal 3. 

i_; a. P.enderma ialah mereka jang menjokong perhimpu-
nan dengan sedikit-dikitnja f 25.- setahun. Djika. 
ta' mampu dapat berdamai dengan Pengurus Pusat. 

b. Penderma peladjar ialah mereka jang ta' masuk 
pasal 1 dan 2 dan jang menjokong perhimpurian 
dengan uang jang sedikit-dikitnja sama dengan uang 
iuran anggauta biasa. : 

• Lr;-,-.. ~- _ ~---~--~-...-· H=.,..~-0.....,..,~ ..... ~-....-- -...---~-~. ~-~-~--.~....,..r-.".-~•·-~....,..~ 
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Pasal 4. 

Permintaan mendjadi anggauta, anggauta luar biasa 
penderma peladjar dan penderma dilangsungkan dengan 
surat k'epada Penulis Tjabang jang bersangkutan. Pene
rimaan atau penolakan anggauta baru berlaku, djika 
disahkan oJ.eh Pengurus Pusat, sesudah disetudjui oleh 
Pengurus Tjabang. 

Penerimaan atau penolakan anggauta luar biasa, pen
derma peladjar dan penderma baru berlaku, djik:a 
disahkan oJ,eh Pengurus Pusat, sesudah disetudjui oleh 
Konperen si. 

Pasal 5. 

Berhenti mendjadi anggauta, anggauta luar biasa; 
peuderma peladjar dan penderma ialah karen a: 
a. permintaan sendiri jang dilangsungkan dengan surat 

pada Penulis Tjabangnja. 
b. · meninggal dunia. 
c. di petjat untuk serneutara a tau selaman ja, karena: 

l. menunggak uang iuran selama 3 bulan berturut
turut. 

2. perbuatan jang tidak senonoh. 

Perial pengurus pusat. 

Pasal ·6. 

Pengurus Pusat terdiri sekurang-kurangnja dari seo
rang ketua, wakil ketua, penulis, bendahari dan pem
bantu. 

Pasal 7. 

Pengurus Pusat dipilih dari anggauta oleh Kongres. 

1 
I 

1 

·t 
I 
I 

) 
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Pasal 8; 

Ojika perlu Pengurus Pusat dapat menambah diri. 

Pasal 9. 

Pengurus Pusat mewakili perhimpunan keluar dan 
kedalam. Pengurus Pusat mendjalankan putusan-2 Kon
gres dan Konperensi dan memperhatikan 'pada umumnja 
segala · kepentingan perhimpunan sebaik-baiknja. 

Pasal 10. 

Dalam haP jang tergesa Pengurus Pusat herhak 
mengambil putusan sendiri. Pada Kongres atau Kon
perensi jang perlama sesudah itu Pengurus Pusat mem
bedkan pertanggungan djawab atas putusannja itu. 

Pasal 11. 

Pengurus Pusat memegang djabatannja selama satu 
talmiJ. Sesudah itu mereka segera dapat dipilih lagi. 

Pasal 12. 

Ketua Pusat mernimpin Kongres dan Konperensi. 
Djika Ketua Pusat terhalaug salah seorang anggauta 
pengurus mewakilinja. 

Pasal 13. 

Penulis Pusat mengurus hal surat-menjurat dan mem
buat lapuran (notulen) Kongres dan Konperensi. 

Pasal 14. 

Bendahari Pusat mengurus hal keuangan. 
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Pasal 15. 

Pengurus .Pusat harian terdiri dari ketua, penulis 
dan bendahari. 

Perihal tjabang-tjabang. 

Pasal 16. 

Ditempat jang anggauta sepuluh orang atau lebih 
dapat diditikan tjabang. Azas tjabang diatur dalain 
Anggaran Dasar Tjabang jang ditetapkan dalam Kon
perensi. 

Perihal Kongres dan Konperensi. 

Pasal 17. 

jang disebut Kongres ialah rapat Rupi seumumnja. 
jang disebut Konperensi ialah rapat Pengurus Pusat 

dan wakil-2 tjabang. 

Pasal 18. 

Sekurang-kurangnja sekali setahun diadakan Kongres 
tahunan. 

Atjara Kongres tahunan sedikit-dikitnja mengandung: 

a. lapuran tahunan perhimpunan. 
b. lapuran serta pertanggungan djawab keuangan. 
c. pemilihan Pengurus Pusat baru serta Panitia Veri

. ficatie baru. 

Pasal 19. 

Kongres lainnja dapat diadakan pula djika dipanclang 
perlu oleh Konperensi. 

, .. ~--.-.. ·--~··-·-

,\ 

~ 

J 
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Pasal 20, 

Anggauta, anggauta luar biasa boleh mengundjungi 
Kongres. Djika perlu Pengurus Pusat dapat mengi
zinkan orang lain turut hadir dalam Kongres. 

Pasal 21. 

Jang herhak suara hanja anggauta. 
Hadirin jang lain herhak memberi · nasihat. 

Pasal 22. 

a. Kongres tahunan sah semata-mata. 
b. Kongres lainnja sah djika dihadiri oleh sekurang

kurangnja lf3 djumlah anggauta. 

Pasal 23. 

Djika Kongres ticlak . dapat dilangsungkan karena 
tidak sah, dalam 14 hari sesudah itu diadakan ulangan 
Kongres tersebut. 

Kongres ini sah semata-mata. 

Pasal 24. 

Dal;~m haJ-2 istimewa jang ter:gesa Pengurus Pus~t 
dapat menetapkan sebelumnja bahwa Kongre,s ,akan sah 
semata-mata. Hal ini diberi tabukan lebih dulu kepada 
anggauta didalam surat undangan. .. 

Pasal 25. 

a. Konperensi diadakan sekurang-kurangnja sekali · dua 
bulan. 
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h. Tiap-2 anggauta Pehgutiüs 'mempunjai satu suara. 
. :fiap-2 waldl tjabang· mempupjai satu suara bagi 
tiáp~2 10 orang ~n~gauta jáng diwakilinJa. ata.u 
sebagiannja .çlengan dj:umJah ~sedikit-dil~itnja 5 orang. 

c. Konperensi sah djika dihadiri oleh 3 anggauta Pen
gurus Pusat serta 1/2 dari djumlah tjabang. 

d. Konperensi mempunjai kekuasaan jang tertinggi :'se
lain Kongr.es ... 

Pa:sal 26. 

. K(>nperensi dapaj djadakan p~lii:' · 

;_ · d]ika dipa~da~g,perlu' oleh-.P~ngÜrus, Pusat, . 

b. atas permintaan salah satu tjabang dengan surat 
jang disertai alasan-alasa.nnja kepada Pengurus Pusat. 

Pasal 28. 

Putusan-2 Konperensi diambil dengan . tjara 
terbanjak. 

Pasal 29. 

suara 
.·, 

Pengeluaran suara tentang orang. diac;lakan dengan 
· surat u!ldi, sedang tentang haki Iain · da~~t dilakukan 
setj ara lisan. · 

Pasal 30. · 

Penjuaraan tentang orang jang tirlak berhasil maka 
diputuskan dengan undian nasifi. 
)I Hal· serlemikian ·.ten tang:· lain-!1 soa! diputus.kan oleh 

f 

\ 1' 
1 I 
d 

~ .,. 
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Perihal uang iuran . 

Pasal 31. 

Uang iuran· anggauta, .anggauta luar: biasa dan pen
lier.m,1J . peladjar sekurang-kurangnja f 1,50 sebulan; 
Djika tirlak mampu dapat berdamai dengan Pengurws 
Tjabang. 

Perihal madjallah, balai pertemuan. 

Pasal 32. 

Djika dapat perhimpunan mengelnarkan madjallah . 
Seluk beluk pengeluaran ini ditetapkan oleh Konpe

rensi dalam aturan istimewa. 

Pasal 33. 

Djika dapat perhimpunan mendirikan balai pertemuan. 
Seluk beluk balai ditetapkaq oleh Konperensi dalam 

aturan istimewa. 

Perihal tahun Perhimpunan. 

Pasal 34. 

Tahun perhimpunan berrljalan rlari bulan Maret sam
pai bulan Maret. · 

Pengubahan Anggaran Tetangga Perhimpunan. 

Pasal 35. 

Pengubahan Anggaran Tetangga hanja dapat dila

~-------------------~------~-----------
1 

I 
I lJ 

Ketua Pusat. · · lwkan oleh Konperensi. 
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Penetapan penutup. 

Pasal 36. 

Segala hal jang ta' teratur dalarn Anggaran Dasar 
dat.t Anggaran Tetangga diputuskan oleh Pengurus 
Pusat. 

Konperensi herhak mengubah putusan ini. 

I'' 

(") 

I~~ 
! . 

·.;-· ~ 

...j,. 

I ._.._. 

ANGGARAN DASAR TJABANG2. 

Pasal 1. Pendirian Tjabang. 

a. Tjabang didirikan ditempat-tempat jang djumlah 
anggautanja 10 orang atau lebih. 

b. Tjabang berdiri resmi sesudah disahkan oleh Pen
gurus Pusat. 

Pasal 2. Daerah Tjabang. 

Daerah tjabang ditetapkan, diluaskan dan diketjilkan 
oleh Konperensi. 

Pasal 3. Susunannja. 

Tjabang terdiri dari anggauta, anggauta luar biasa, 
penderma dan penderma peladjar jang berdiam didae
rah tjabang. 

Pasal i. Peraturan Tjabang. 

a. Anggaran tetangga tjabang ditetapkan oleh rapat 
tjabang masinga dengan mengingat keadaan daerah
nja sendiri . 

b. Anggaran t.etangga ini berlaku sesudah disahka.n 
oleh Pengurus Pusat. 

Pasal 5. Hak dan kewadjiban. 

1. Tjabang berkewadjiban: 
a. menjelenggarakan tudjuan perhimpunan didae

rahnja. 

----'--------------·· ···--·---- ...... 
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b. melakukan pekerdjaan'2 jang diserahkan kepadanja 
oleh Pengurus Pusat. 

c. memperhatikan petundjuk2 Pengurus Pusat. 

d. mengirim wakilnja ke tiap2 konperensi. 

2. Tjabang berhak: 
a. menjelenggarakan tudjuai:t perhimpunan menurut 

djalan ·dan tjaranja- sèndiri asal tidak berten
tangan dengan anggaran dasar umum. 

b. menjelenggarakan kepentingan2 tjabangnja da.n 
mempertahankan sikap ljabangnja dalam kon
perensi dengan perantaraan wakil-wakilnja. 

Pasal 6. Pengurusnja. 

~ 
~ ~ . ' ,-

Pengurus terdiri dari sekurang~kurangnja 3 orang • ft 
jang ti.P,ak boJ.eh mendjabat djabatan Pengurus Pusat. I 

Pasal 7. Keuangannja. 

a. Penghasilan Tjabang terdapat dari 2/ 3 uang iuran 
anggauta, anggauta luar biasa dan penderma pe
Iadjar serta pendapatan2 lain j.ang sah. 

b. Sisanjà jang 1/ 3 harus diserahkan oleh tjabang ke
pada Pengurus Pusat. 

c, Vang derma dari pendetma diterima langsung oleh 
P.engurus Pusat. 

Pasal 8. 

a. Djika perlu Tjabang berhak meminta bantuan 
Pengurus Pusat dan sebaliknja. 

b. Bantuan ini dipanctang sebagai pindjaman, 

dat i 

~ 

~l. 
.,v 

~~ 

Para! 9. Aturan tambahan. 

a. Segala sesuatu jang tidak teratur dalam anggaran 
ini, akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat. 

b. Konperensi herhak mengubah penetapan ini. 

Pasal 10., 

P,engurus Pusat dapat rrtenjimpang dari · aturan ini, 
hila dianggap perlu mengingat desakan keadaan. 

Aturan penghabisan. 

Aturan ini hanja dapat diubah dalam konperensi. 

t 

J J 
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ATURAN PERHUBUNGAN ANTARA 
PENGURUS PUSA T DAN TJABANG. 

Pasal 1. Pendirian Tjabang. 

a. Tjabang dapat didirikan diternpat-ternpat, dirnana 
banjaknja anggauta Rupi sedikit-dikitnja 10 orang. 

b. P.endirian Tjabang baru sjah sesudah disetudjui oleh 
Pengurus Pusat. 

Pasal 2. Susunan Tjabang. 

a. Tiap2 tjabang dipimpin oleh Pengurus Tjabang jang 
dipilih oJ.eh dan dari anggota2 tjabang itu. 

b. P.engurus Tjabang terdiri dari sekurang-kurangnja 3 
orang anggauta, jaitu: l~etua, penulis dan bendahari. 

Pasal 3. 

a. Tjabang membentuk Anggaran Tetangga sendiri. 
b. Anggaran Tetangga tjabang tidak boleh berlawanan 

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Tetangga 
Rupi umumnja. 

c. Anggaran Tetangga baru berlaku sesudah disahkan 
oJ.eh Pengurus Pusat. 

Pasal i. Hak dan Kewadjiban Tjabang. 

a. Tjabang herhak dan berkewadjiban menjelenggarakan 
segala soal jang berhubungan dengan kepentingan 
Tjabang dan anggauta2nja dalam da.erah '11jabang. 

f 
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b. Pengurus Pusat berhal~ menjerahkan penjelenggaraan 
kepenHngan Rupi urnurn kepada Tjabang didalarn 
dan diluar daerah Tjabang itu. 

Pasa1 5. Pertanggungan djawab Tjabang. 

a. Pengurus Tjabang bertanggung djawab kepada Pen
gurus Pusat dalarn segala urusan jang tersebut da
larn pasal 4. 

b. Sekali 2 bulan Pengurus Tjabang rnemberi Iapuran 
kepada Pengurus Pusat tentang keadaan tjabangnja. 

c. Pengurus Pusat herhak rnemberi petundjuk2 dalam 
soaP jang rnengenai tjabang. 

Pasal 6. Keuangan Tjabang. 

a. Penghasilan Tjabang terdjadi dari 2/3 uang iuran 
anggauta dan anggauta luar biasa, serta 2/ 3 derrna 
penderrna peladjar. 

b. Sisanja, jaitu sepertiga uang iuran anggauta, ang
gauta luar biasa dan penderrna peladjar, tiap2 bulan 
harus diserahkan oleh tjabang kepada Pengurus 
Pus at. 

c. Uang derrna, ketjuali dari penderrna peladjar, dite
rirna 1 angsung oleh Pengurus Pusat. 

.. c~ .• ~.,.c,~ '""'''''''" ••· ....... - ~ ··-~-............ .. 
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Onderwerp' : RUPI (vergadering)· , . 
Betrouwbaarheid beriohtgever : betrouwbaar. 

_ Wáàrdering bericht : betrouwbaar. 
Ondernomen aot i es : geen.. 
Medewerkende instantiës : .geen. 

Naar werd vemomeri ·heef't op Maandag 18 J:"uni 1951 te 20.00 uur een 
vergader:Jng plaats ge yenden in. hotel "Dt? Kroo~ "- t,e Amsterdam, georgani

-seerd door de in Ned~rlend gevestigde :J;ndonesJ.Sche .studenten-vereniging 
"RUKtN PKL.ADJ.AR JNOONESI.A" (RUPI). 

- Het .. programme van de avond bestond uit een lezing, gehouden door de 
~bij u bek~nge--meVJ;-ouwTrees su:q:TO-HEYLIGERS (Zwolle, 18-10-1915) ov~r 

haar recente bèzoék aan Noord Korea als gedelegeerde van de·Internat~o
nale Democratische Vrouwen Beweging. 

VQorts de vertoning van de welbekende Russische propaganda-film : 
"Partisanen ven de spoorwegen". 

-· . --
.A~w~zig waren cà. 30-personen, w.o. de volgende bij U bekende commu-

nistisch geórie.ntèerde Indonesiers : 
>'i Slli ITO, Raà.en, (Pasoeroean, 4-6-1912) ; , 
""l SOEKOTJQ, Slamat, (Djokj.akarta, :!..4-7-1927); 

·' .i! C.AROPEBOK.A, Choiroen, ( Menggala, 30-3-.1924) ; . · 
~.AGHMAD, Eddy, Tenku, (Buitenzorg~ 17-11-1927); 
~ K.ASni, Ramli, ( Sulit .Air, 24-7-1924); 
--+1'~0ERJ.ADI, (Modjodadi Djombang~ · 2-10-1920),; . 

-- 7't--H.AN Tik J:)j ien, personalia on bekend, werkzaam op het advokaten_.,;kan toor 
. ' _ van mevr. BtNITO-'HEYLIGERS. . 

De leidingl van de avond berustte bij het ·bestuur van de afdeling .Am
sterdam van de RDPI (zie het dezz. schr:i,jven No. 1108-"51 van 27 Maart 
1951), terwijl ook het voltallige dagelijkse bestuur van de RUPI aanwe
zig was. 

- - Lezing mevrouw sm I'ID-HEYLIGERS : . 
. Spre.ekst~r begint met een besOhr.ijving van haar reis over P:t'aag en 

Moskou naar Noord Korea -en steEkt daarbij de loftrompet over haar be
v®dingeh ·1n Tjeoho Slowaki1je. Daar -evenals :Jn Rusland- is het spreek
ster o_pgevallen hoe geweldig de vooruitgang en de opbouw zijn.· Door het 
gehele land wo.rdt een enorme propa;ganda gemaakt voor de vrede.· Men 
voelt ~a.t daar -<achter _het "ijzerën gordijn"- geleefd wordt voor een 
ideaal, nl. het' coinmunisme. De mensen zijn· er ·vrolijk; het is er goed. 
Zo heeft een Russisch soldaat ~ens aan spreekster gezegd,' dat hij wist 
waarvoor hij vechten moest, nl.om al het goede wat het commUnisme ge
bracht heeft niet meer te verliezen. Dit in tegens·tell1ng met de parade 
op koninginna-dag in Amsterdam, die spreekster noodgedwongen heeft moe
ten bijwonen. Daar zag men alleen sullige ... wrevelige soldaten·'- men sen 
zonder ideologie - zonder ideaal om voor te strijden. . 

Over Neord Korea zegt spreekster, dat zij daar veà ooggetuige ver
klaringen hèeft gehoord; zij heeft veel daarvan ~geschreven en gene-
te; erd. De Noord KC?reanen gedragen zich onder de omstandigheden prachtig; 
z~j kunnen nog steeds opgewekt plezier hebben, ook, al leven zij in kel
ders. Dat komt omdat ook deze mensen vechten ·voor een ideaal, voor een 
waarachtige vrijheid van het volk. '·· · · 

De taktiek van de Amerikanen in de Koreaanse oorlog bestaat uit het 
systematisch uitroeien -vermoorden- van het communistische kader en de 
partij-functionarissen. · · 

Zo heeft een vrouw aan spreekster verteld hoe de Amerikanen naar zus
ter -een partisane- eerst naakt door de straten hebben gejaagd daarna 
gemarteld- - ' 
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~êlliai-teld ~n; tenslotte vermoord door haar een gloei~~d·-stuk ijzer 

in D~~ai'f~~~;:~e:~g~ s~;:~~t~r, ·maar zo·. zijn. ér honderdên; het 
gaat syst.eme\tisoh door. Hoe kan dan .nog een ·~eldenk:end mens - al
dus spreekäter.' ·- ·geloven aan de mooJ.e ~e\l2j~ ·van ]+et tNO-leger, 
dat het eerste beginsel van het Handvest vertrapt ? Dit leger, dat 
volkomen militair-nutteloze obj e.oten bomba-rdeer-t - vro-uwen en k-in-
deren doodt en het .land in vuur en vla:t:n zet. _ . 
· Spreekster zegt_ dan, dat zo ~:BoeÇlig mogeüijk. tWee dm gen gedaan 
moeteti' worden ·nl ten le. de N ~derlandse soldaten .moeten teruggehaald 
wordëri uit Koreä;.ten 2e. êr mo~t-een hulp-aotie word·en ingesteld 
voor Noord-Korea. · · 

Het overige Q.eel van spreeksters betoog_ -:in qezel~de ~rent gehou
den.:. komt overeen met ·h~t verslag :in ''D~ Wa_~z:héid" _ ( .Am~terdamse edi
tie} u-toegezonden bi-j het dëzz. schrijven No• 1~9-B- 51. van 12 
Juni ·1951.· · 

· Na deze lezing werd aan de aanwezigen de gelegenheid gegeven tot 
het stellen van vragen. 

De eerste vraag ~steller onbekend- luidde :_ 
Hoe staàt het met de 'vrije meningsul ting ~oh ter .het "Ijzeren gor-

dijn"? · ·_ _ · _ . _ 
Spreekster zegt, dat deze,vraifg-moeUijk.te beerttwoordén. is. Zij 

vertelt dan, dat zij ·in Tj ecllo-Slowakij e eens in een katholiek hos/ 
pitaal was. De leidster van··ditthospitaal waseveneerts katholiek en 
anti het communistische-regiem• llit was _algemeen bëkend. (Desondanks 
werd het ziekenhuis door hét regrem voorzien· van dé nodigé medioa
menten en instrumenten. Aan "del:nuur van .dit ziekenhuis 'hing het por
tpet ven ·stalin naast l'let Kruis, dit was :e:enmaal -voorsèhrift, maar 
de nonnen, die daar het verpleegsterswerk deden, konden ongehinderd 
hun missie vervullen. De ye_rhalen in de Westelij~.e landen, dat de 
·nonnen achter het "ijz--eren gordijn" mishandeld wor:den, noemde spreek-
.ster pertinente .l:euge!f~ •. _ · ' 

- - .- . - ' - ' 

~I Vervolgens stelt de voorzitter van het dagelijks bestuur van de 

~:~~ ~: ~;;Îg~n~:k:f: ~~=tt _ ~~~:~~~~-. ~~~~~ (~o~~~n~~a '--~-?-
a··- waarom :·öestond de óbriimHfS.iê- waarván U d.e~l uitmaak.te uitsl-u-1 tend 
< tti5t· "gei.i_jkgefr:ï;oht~ri~f _èh werden' ,daar:4J,· gèErl. .-''$der-sdejlkèridèn ,, <ip-

-. genomen· ? · · _ : _ .. ·- · . - · · . _ . , _ _ . _ , 
b •. w~arom .is deze :commissie ·ook riïet __ :In Zu!d Ko'rea gaan. kijken ? 
o •. wreedhed~. doo~ eE!(' .bez~tt~gsle.ger. gepleeg!it- is eEn meer 'voor

komend· versch1.Jn-sel •. ,Is het- sPreekster bekend, dat tijdens- d·e 1 

. J·apanse: :bezetting· in Indonesie_, va~k- door Noord-Korean'en de. 
· · · grof,ste- wreedheden ·zijn- ge.Pl'eegd ? __ - .. c · 

- . S_pree~ster. antwoordt· hierop· al§.· volgt : _. . . . . .· · 
.a· •. de coli!lllis.sie.:is: samèmgesteld ·door de. In ternatienel e· Democratische 

Vrc;mwen· Bewagin·g; h-ierop had ik. geen inv=!.oe_d. . · ._ . · · 
.b. de· cc;>mmiss·ié··kcm ni.et naar Zuid :E{ore_a, dan ;b.ad men over .Amerika 

mC?et~ reizetL·en d~:t_ ·zou:.· te;Ve~_. t.~:jd ·hebbèn . gevra.agd. . . 
c. · dTli J.s mogell·Jk; · spree~s·ter kan :hler ~·o,hter niet over oordelen. 

~~ .-. ' . ~ . . . . 

De v~lge~de ~agens~ell-~:t:_ ;is Q.è l:i'~j''_u bekèRde ·choiroen C.ÀROI?E:OOKA, 
-eerdergenoemd, met<de.volgenäe vragen~ 
a.· heeft U ~r~jgsge·van.gene~ gèsp~o:k_e'ri _? _ ... 
b. zijn de ZuJ.d Koreanen vo6r of. tegen_Ngqrd Korea ? 
o. b~sta~t er ·:n-og enige :ind-ustrie iti Noord Korea ? 

Spreekste:r antwoordt hierop - · ·· · -
a. Neen. 
b. De. Zuid-Koreanen 
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b. de Zuid Koreanen zijn voor een groot deel vóór Noord Korea, hetgeen 
duidelijk blijkt uit de door Zuid Koreanen gevoerde guerilla achter 
de linies van het tNO-leger. 

c. Practisch niet meer. 
Tenslotte wordt door een onbekend gebleven persoon de vraag gesteld 

of het spreekster bekend is, dat ook door de Chinezen, die in Korea 
vechten, wreedheden worden begaan. 

Spreekster antwoordt : misschien, maar dan toch zeer incidenteel. 

Uit de reacties van het merendeel der aanwezigen, kon worden opge
maakt, dat de antwoorden door mevrouw StNITO-HEYLIGERS op de haar ge
stelde vragen gegeven, niet bevredigden. 

De avond werd bewloten met de vertoning van de film : "PartisaBm van 
de spoorwegen". Einde. 

v. 3. 
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Van betrouwbare zijde werd ontvangen een convocatiebiljet 
van de RUPI, voor een culturele avond in caf4 "De Kroon", Rem
'Srandsplein 17 te .Amsterdam op 18 Juni 1951, waar zal spreken 
Mevr.SUNITO over haar reisindrukken inzake Korea. Voorts zal de 
Russische film "De Partisanen van de Spoorwegen" worden vertoond. 

, Deze culturele avond zou georganiseerd zijn door Eddy ACH-
"1'l ~· 

~~ ~ eke a enderen en retour aan CAW I. 

V" ~ CAW I, 20/6/1951. 
}:1> 
q_ 
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RUJWN PE~DJAR INDONESIA 
Tjäba.p.g Aznsterdain 

See;.: V~tstraat 4. 

• 

Amsterdam, 11 Juni 1951. 

, zaman beredar, 
Pera.j,aan Ulang ... Tahun R .• U.P.I. keiV masih bergema ditelinga kita. 
Kini telah ti ba pula waktunja ld ta uhtuk sementara waktu akan berpi-
sàh, .sebab: Liburan menanti ! 
Parijs dan Berlin menanti-nantikan saudara. 

Sebelumnja. sdr.2 berpel;ltjàran kema.na-mana, maka ka.mi hendak menga
dakan malam-pertemuan leb:ih cla.h1llu, ~upaja kita da.pa.t b~rlrumpul dan 
bertukar pikiran. . .. · . · ' ., · · · . · · · , • 

Adalah suatu kenjataan,.'bahwq didálam kehidupa.n kita sehari-hari, 
djuga o1ep ka.rena sibuknja1 djarang s~kà1i kita bertemu-~uka, apa 
1agi untuk bertu.kar ~ld.ran. · . · 
Maka o1eh ka.rena itu, kami. hendak mengactakan tjeramah pada Senin-malam 
tgl. lS Djuni 1951· mu1ai djam 19.30 dáil bertempat dli. Cafe "de Kroon••·, 
nembrandtsplein 17, Amstetd~. . l 

Pada malàm tsb.o kami telah meminta Njonja Mr. T. Soeriito ... Heyl:l.gers, jàng 
pada tgl. 9 Dj'U.ni j.l. ba:r'u k6l!lbali dari Korea-Utara, tintuk memberikan 
kesan2 da.ri ~rdjala.nannja. Mengingä.t pentingnja dan J:ianga.tnjà peristiwa· 
Korea dan djuga '\mtuk menalnbah pengetahuan ld.ta tentang negeri ini, l(ami 
a.ndjurkan supaja. sdr ,2 mendengarkan uraian tsb. Djuga. a.kan diberi kesem-
pa.tan unttik berdiskdsi. ' 
Disq,mpingnja. itu kàm.i akan memutar film Rusia: "Dé Ps.rtisa.nen van de 
spoorwègen", ja.ng mengga.mOO.rkan perlawana.n ka.um par-tiaan mereka menen_
tang tentara Nazi D~ermán. 

M~ngingat ~dj~~ja. film ini dan djuga aga.r diskua.i tsb memuaskan 
unt~ kita sèmuä, maka. hendaJmja -sdr .2 data.ng tepat pa.da wakt~ja.. 
s~ undél.ngan diba.wah ini harus d1~wa., djika. hendak mengundjungi 

mal~pertemuan. 
Pengurus R.U.P.I. Tjabang Amsterdam. · 

..•.. -........................ -....... -..................... ___ ...................... _ ....................... ,_ ........................................................... ~············· .. ·····•··•· .. ···-··-··:·· .. ····-····· .. ··-········-········ .. ···•···· .. ·· ................................. ,_ ..................... _ ... , ...................... -...•..... -.. ·-··········· 

\ 

RUKUN PELADJAR INDONESIA 
Afd. AlîlsteMa.m. · · 

) 

U I T N 0 D I G I N G 
-~-------~-----------

Tot het bijwonen van de culturele avond 

- op MAANDAG de lSe JUNI 19$1, 

in Càf~...i.est. "de J(roon11 ,. Rembrandtsplein 17, Amsterdam. 

Spreekster: Mr. '1'. Soenito-Hey1igers. 

VertQond ~al wo~den 4e Russis~he verzetsfilm: 

11 DE p-ARTISANEN VAN DE SPOQRWEGEN11 • 

AANVÁ:NG: 19 • .30 
-------...-~ ..... 

TOEGANG VRIJ. 
------------

Amsterdam, 11 iuni 1951. 
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LEDENLIJST RUPI AFD. AJIS T.ERDAJl 

1 • J.BDUBIU.CBJI.A.N 
2. T.E.A.OD.AD 
'. A .ASSIWU 
4. BJJIBANG OE!OKO 
5. P. B.l!U!AIJ. 
6. l.C. JIUB'IER 
7. •.cmmou 
8. c.a. CAROPDOU 
g. H.DIOJOSBPU!O 
10. R.I.BIOOR 
11. A.B.Y.A.UI 
12. SI A.RIJ' BIDAJ AT 
1, •• OH.BlSü 
14. I.BUDIAN!O 
15. a.nat• 
16. L.ALlT VRAN 
17 • JUR!OfiO 
18. M. A.KOCH!AR 
19. t.WLJ.FFA 
20. lt.A..:a.w •.• .US.ADI 
21. HAJltJJI AL USJED MAHDI 
22. Il.G.NOY.l 
23. OHG !BU.I RIA 
24. 11' .lfABGGUBAJJ 
2 5. F .IWIPAJI<JGELEI 
26. M.I.BU!ULANGI 
27. B .UCRAI 
28. IJ.L.RACBU.li 
29. P.N.IIRIASSI 
30. SODIIOlfO BESAR 
31. L ••• S.lllAPIL 
,2. !.SJ.S!RAIIIDJ.UA 
33. S.D.SOIAN ASSII 
'4. SOELEinl SI AH ,5. S.SASTROKARONO 
''· S.F.A.SJAHA.BUDDIN '7. OH. SJ ARBüi 
'8 • K. SI!IOJAJC 
.,, • !BE DJ U LI ONG 
40. M.P .s. !JO:NDODGORO 
41. SOSA.NGICO !JONDONEGORO 
42. W.A.!UDELA.U 

KoaarQade 1 
Veebutraat 4 
Marnixa v. 290 
Pl.Kerklaan 8 
Leidsegracht 53 
Stadionkade 26 
Nic.Witaentade 14 
lfarnixa tr. 290 
Nic.Bee1eatr.l48 
Karnixe 'èr. 290 
Kauatraat 66 
.A.chillesa traa1 80 
Hobb .. akade 59 
Yaala1raat 94 
llarnisa traa t 290 
Roo .. Teltlaan 98 
Frans v.Kieriaatr.67 
Ruya4aelatr.57 
lfattsatraat 14 
01'11.-chilllaan 5 
A.chilleaatr. 140 
Valel"iuaatr. 208 
P.O.Hoofvtr. 83 
Karnixa'V-aat 290 
Achilleaa'tr. 80 
Leka1raat 50 
Ohurcllilllaan 2 

i4ea 

mecl.fac •. 
P.S.l!'. 
Econ. 
P.S.F. 
11etar1aat 
Econ. 
:r.s.F. 
P.S.F. 
Eeon. 
Eeon. 
Eoon. 
Bcon • 
:r.s.F. 
•ed.fac. 
P.S.F. 
P.S.F. 
aed.:fac. 
Econ. 
P.S.F. 
N.H.S. 
P.S.P. 
:r.s.F. 
P.S.P. 
Econ. 
P.S.F. 
P.S.P. 
Med.fac. 

lleversparkweg 60 Baarlam M.!.S. 
Frana v.lliertaatr. '' Econ. 
Waal a traa t 34 :P. s . F. 
Rooeeveltlaan 175 Econ. 
Churchilllaan 5 :P.S.F. 
Paraaaribostr. 38 P.S.F. 
Churchilllaan 38 lled.fac. 
v.Tuyl v.Seroeakerkenweg 3 P.S.F. 
Victorieplein 15 Econ. 
Rarnixa1raat 290 P.S.F • 
llarni.:u traa t 290 P. s.F. 
Tolstraat 10& .:P.S.F. 
Stawnlaan 101 Den Haag Jlil.ac. 
S~auderaka4e 59 aed.fac. 

N 23 ia ook 114 Ohung San Hui en heeft daar een adres in Parija. 
N 25 ia lid Chung San Hui en Perki. 
N 42 ia ook lid Perki, N 38 ia ook lid lerki, N 6 ook. 
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No.: 2683 

:i(i~r.: LEDENLIJST RUPI,AFD. AMSTERDAM 

Ledenlijst Rupi afd. Amsterdam 

;K 1 1. ABDURRACHkAN Mozartkade. 1 
11ff17D·;<.' 2. T.E.ACHMAD Vechtstraat 4 

~· 3· A.ASSHARI Marniastr.290 
a~~·sX..' 4. BAMBANG OELOMO Pl. Kerklaan 8 
I x• 5· P.BATUBARA Leidsegracht 53 

x.• 6. J .C.BREEMER t; ?"',..kt' Stadionkade 26 
( _......; 7. M.CHUDORI · Eic.Witsenkade 14 

i - tj&bb->< 8. CH. CAROPEBOKA Marnixstraat 290 
" Xl9. H.DJOJOSEPUTO Nic.Beetsstr. 148 

·>Ct10. R.E.E~OCH "PI Marnixstraat 290 
", 11. A.H.WARPI Maasstraat 66 
~· 12. SJARIF HIDAJAT Achillesstraat 80 
.,......, 13. MO.fi.HASAN Robbemakade 59 
. x' 14. R.HARDJANTO Waalstraat 94 

'J-8bt~ 15. R.KASIM Marnixstraat 290 

.:' 18 . JUNt 115j: ·, 

-4CDI fl t61G 

med.fac. 
P.S.F. 
Econ. 
P.S.F. 
Notariaat 
Eeon. 
P.S.F. 
P.S.F. 
Eeon. 
F;con. 
Eeon. 
Econ. 
P.S.F. 
med.fac • 

1 x~ 16. LALU USMAN Roosevel tlaan 98 
~~ 17. MARTONO Frans v.Mierisstr.67 
·~• 18. M.A.MOCBTAR Ruysdaelstr. 57 

P.S.F. 
P.S.F. 
med.fac. 
Eeon. 

qr:j.?<'' 19. T. MOLAFFA Maasstraat 14 
1 ;;· -· 20. ISADI -- R.A.R.W.MA Churchillaan 5 

~~ 21. HARUM AL RASJED MAHDI Achillesstr. 140 

X 22. R.G.NOYA ·' Valeriusstr. 208 
' 23. ONG THEAN HWA tt&L C8. '7. P.C. Rooft str. 83 

.,.X1 24. F. TANGGABEAN Marnixstraat 290 

( 

,,s:J,1IJ<.1 25 ~ F. RAMPANGGELEI fû C.S.I-/t.. Achillesstr. 80 
,_ ·t_x, 26. M.E.RUTULANGI ?ukl.Lekstraat 50 

4 ;>(. • 27. B. RACHMAN Churchilllaan 2 
'-- i ...-• 28. NJ.L~RACHMAN idem 

P.S.If. 
N.H.S. 
P.S.F. 
P.S.F. 
P.S.F • 
Econ. 
P.S.F. 
P.S.F. 
Med.fac. 

~' 29. P. N .RIRIASSI Kleversparkweg 60 Haarlem M. T. S. 
• )(' 30. SOEKMONO BESAR F. v. Mierisstraat 67 Econ. 

')'(' 31. L.M.SARAPIL Waalstraat 34 J P.S.F. 
:>(' 32. T.SASTRAMIDJAJA Rooseveltlaan 175' Econ. 
':>{'' 33. S.D.SULAN ASSIN Churchilllaan 5 P.S.F. 

f ljf-D :,C.1 34. BOELEIMAN SJAH Paramaribostr. 38 P.S.F. 
r /<i 35. S.SAST;ROKARONO Churehilllaan 38 Med.fae. 

__...-1 36. S~F~A.SJAHABUDDIN v.Tuyl v.Sereoskerkenweg 3 P.S.F. 
~ 37. CR.SJARBANI Victorieplein 15 Eeon. 

·X '"< 1 38. M.SITINDJAK f,-Pif~rrlà. Marnixstraat 290 P.S.F. 
~· 39. THE DJAN LIONG Marnixstraat 290 P.S.F • 
.X• 40. M.P.S.TJONDONEGORO Tolstraat 10a P.S.F. 
~~ 41. SOSANIKO TJONDO~EGORO Statenlaan 101 Den Haag Mil.ae. 
X 1 4 2 • W. A. TUMBELAKA · t,p; Pw ~u· . Stadhouderskade 5 9 med. f ac. 

N 23 is ook lid Chung San Hui en heeft daar een adres in Parijs. 
N 25 is lid Chung San Hui en Perki 
~ook lid Perki~-~-~~-:~-~ok lid Perki, N 6 ook. 

KB,. 16 Juni 1951 
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Verbinding: No.l2 
Doss.l3/761/44 

GEHEIM 

Onderwerp: Vergadering van R.U.P.I. 
Datum ontvangst bericht: 17 Juli 1951 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:--
Ondernomen &ctie:---

24 Juli 1951. 

Ten verv,hlge op dezerzijds schrijven van 14 Juni 
1951 Do ss .Q.3Î76i/4Q)wordt medegedeeld, dat van een be
trouwbaar persoon te Leiden alsnog het volgende werd ver
nomen: 

'"'' 
Op bedoelde vergadering zou aanvankelijk niet SUJONO 

als spreker optreden, doch de bij Uw diens~ bekende 

c 

SU.NITO uit t\msterdam. Deze zou spreken over het onderwerp: 
11 De Indonesische problemen". Drie U:ur v66r de aanvang der 
vergadering stuurde hij bericht van verhindering. In zijn 
plaats zond hij de bij Uw dienst békende Go GIE• TJWAN. 
Deze sprak uitsluitend over de communistische leer. Hij 
verzocht de aanwezigen een lijst voor de vredes~actie 
te tekenen, aan welk verzoek ongeveer 2/3 van de 15 aan
wezige personen heeft voldaan. Deze personen hebben ge
zegd, dat zij niets voor het communisme voelen, doch dat 

l/j wel vrede wensen. (einde )r 
/ 

1 
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G'EH'EIM 
Verbinding: No.l2 \~ 
Doss.l3/37l!Q qp.-
Onderwerp: Vergadering ••Ru pi" 
Datum ontvangst bericht: 4 Juni 1951 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:-I.D. Leiden. 
Medewerkende instanties:--
Ondernomen ac:tie :---

Bijlagen: acht. 

Hierbij wordt het volgende medegedeeld: 
Door tussenkomst van de Politie te Leiden werd van 

een betrouwbaar persoon vernomen, dat op 17 Mt~l951 om 
20.00 uur in het Prytaneum te Leiden een ledenvergadering 
van de "Rupi 11 (liukun l?eladjar Indonesia) werd gehOuden. 

Aanwezig waren 15 Indonesische- en Chinese studenten. 
Aanvankelijk zou als spreker optreden de secretaris van 
de "Rupi 11 te Leiden,·de heer R.SUJONO, geboren te 
Djatilawang ( Ind,.) 19 November 1924, student te Leiden, 
wonende Breest;aa~ 12la aldaar. Deze was wel op de verga
dering ·aanwezig, tt"ooh __ -f>_l!!- dezerzijds onbekende redenen werd 
~et woord gevoerd door de bij Uw dienst bekende: 

GO Gien, Tjwan, geboren te Malang 22 September 1920, 
.JV~-:.--r wonende te .A.ms:Uerdam, Valeriusatraa-c 130 III. 

Spreker zeide o.a., dat hij teleurgesteld was over de 
houding van de leden te Leiden. Hij klaagde er over, dat 
de leden te Leiden te anti-communistisch zi n. 

Voorts deelde spre e~ me e 1 dat e • • Perhimpoenan 
Indonesia) de t1Rupi"-ledt3n heeft uitgenodigd om de gehele 
maand A ustus 1951 een reis naar achter het i·zeren or
dijn te maken. e o ale o os en Z1Jn • .-- per per
soon. O.a. zullen bezocht word~n: Oost-Duitsland, Tsjecho
Slowakije en het "Wereld.Jeugd festival voor de Vrede" in 
Berlijn, dat georganiseerd is door de Wereldfederatie van 

d-
dem~ratische Jeugd en Interna~ionale Unie van studenten 
~n dat gehouden zal worden van 5 tot 19 Augustus a.s. x• Rosalina Wilhelmina PO:PPECK, echtgenote van Jachja 

'~~ 'SOEMABRA.TI, heeft zich voor deze reis al opgegeven (moge-
~ -pr "J.r lijk zal zij trachten om op die manier bij haar man in 

· 1- /... 
0 

"/:l 1 o "' Praag te komen). , y /. j-~~~;;:~~-~--festival zullen o,a. plm. 350 Nederlandse 

Na de rede van GO was er gelegenheid tot het schrif
telijk stellen van vragen, waarvan 7 personen hebben ge

X' ~ bruik gemaakt, o.a. SUDJONO en SUMARSONO. 
Na afloop van deze ve~gadering werden deze schrifte

lijke vragen in de prullemand gedeponeerd. Een medewerker 
heeft de briefjes uit de prullemand gehaald, waardoor het 
mogelijk is geworden ze hierbij over te leggen. 

Uit de gestelde vragen blijkt, dat deze personen het 
niet met de doelstelling van spreker eens waren. - -2-
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Hieronder volgt een vrije vertaling van de in het 
Maleis gestelde vragen: 
I. Indonesil: begroting t~a.v. defensie voor de binnen
landse veiligheid; kosten oorlogsuitruating. 

II. Herbewapening Rusland en Oost-Europa ook miet? 
Daar Rusland gesloten is, weet men niet wat er werke

lijk gebeurt, terwi_jl men in het Westen van alles, wat 
West-Europa betreft, op de hoo~te ia. 

Conclusie: Rusland (bromt) hitst opdat er reactie 
komt tegen herbewapening - er komt verwarring in het Wes
ten - Chaos - revolutie. 

III. Verzoeke uit te leggen de noodzaak van vrede voor de 
groei v/d welvaart van Indonesil!! Tot nog toe is de poli-

\ 
tiek van de Indonesische Regering gericht op neutraliteit. 
Waar dient het toe propaganda te maken voor de vrede, in

' dien het volk van Indonesi~ zelf immers vrede wil? 

IV. Is de vergelijking van de begroting tussen Landbouw 
en Defensie nog niet vastgelegd in verband ns t de binnen
landse toestand, omdat ons machtsapparaat verscheidene on
zuiverheden nog niet heeft opgeheven, zodat de begroting 
verdubbelt? 

v. Wat denkt U: 
1. Zal dit kapitalistisch gedaite van het volk in 
het Westen, hetwelk geen oorl9g of revolutie (met · 
wapengeweld) nodig heeft in zièhzelf ondergaan? 
2. Bent U er van overtuigd, dat Rusland geen oorloge
voorbereidingen zal treff~n? 
3. Betreffende de begroting t.a.v. Defensie in Indo
nesie, 
Is het_uittrekken van dit grote bedrag niet a.h.w. 
een eerste inspanning om de rust in Indonesil te waar
borgen als le voorwaarde van een rechtss~·at? 

VI. Hoe moet het wanneer Amerika's oorlogevoorbereiding 
wordt bewezen, wanneer genoemde voorbereidingen aangewend 
worden om aan te vallen en niet om eigen land en bezittin
gen te verdedigen? 

VII. U heeft slechts opgelezen de redenen (gronden) v/h 
Westen (ag~essief)J heeft U ook de gronden van Busland 

~(Oost-Europa) naar vorengebracht? (einde) 
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OVERGENOMEN UIT "FOLIO CIVITATIS" VAN 16 JUNI 1951, No.34. 
========================================================= 

R.U.P.I. 
- Het Hoofdbestuur van de Indonesische Studenten Vereniging in 
( Nederland (R.U .P .I.) maakt hiermede aan belanghebbenden, in het bij- : 

zonder Studenten Verenigingen, bekend, dat op 18 Mei j.l. de heer 
I ~·ytHAIRUN CAROPEBOKA, secretaris binnenlandse zaken in het Hoofdbestuur 
vrU van onze vereniging, zijn functie heeft neergelegd, omdat hij vanwege 
~ zijn principes en ideologie zich niet kon verenigen met het door het 
.~, Hoofdbestuur te voeren beleid. 

~ ~ De heer Chairun Caropeboka heeft achtereenvolgens de volgende ''-lJ functies in onze vereniging bekleed: Van Mei 1950 tot Februari 1951: 
~ secretaris R.U.P.I. afdeling Amsterdam. Van November 1950 tot Mei 

~ 1951: secretaris binnenlandse zaken in het Hoofdbestuur van de R.U.P ,.,.J In de periode November 1950 tot Februari 1951 heeft hij dus twee func 
~ ties moeten vervullen. Het secretariaat binnenlandse zaken is voor-

•• ~ lopig ondergebracht bij het secretariaat buitenlandse zaken: 
~ D.M.SARAPIL, WAALSTRAAT 34, AMSTERDAM-Z. 

e ~\~ 
/ 
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RAPPORT VAN KB 
AAN CAW I 

No.: 2665 
Betr.: CIRCULAIRE VAN DE RUPI 

J~' 11 JUNil951· 
"" 
At:;:-/'t'l.~ 

._.. ......... ~ . 
t' 

~~~~~ 

Bijgaand doe ik U toekomen een uittrekseluit 
een door de RUPI verzonden circulaire. 

RUKUN PELADJAR INDONESIA 
PENGURUS HARIAN 

SECR.:WAALSTR.~4 AMSTERDAM 

Naar Parijs. 

Beste Vrienden, 

ATAS PENETAPAN PENGURUS HARIAN 
DIEDERKAN DALEM BAHASA BELANDA 

Het bestuur is na nader contact met onze Am
bassade in Parijs tot de volgende besluiten gekomen: 

a) Wegens het grote aantal deelnemers wordt het officieële gedeel
te van ons programma (~ecepties en d~g.)zeer beperkt • 

Het is de bedoeling-'dat onze opwachting bij de 
Ambassade beschouwd zal worden als een uiting ~an onze gevoe
lens ten opzichte van de Indonesische Vertegenwoordiger in het 
Buitenland. 

Voor deze bezoeken zal een deputatie worden 
aangewezen. 

In aanmerking komen in de eerste plaats ver
tegenwomdigers van diverse afdelingsbesturen der RUPI en facul
teitsverenigingen. 

Het bestuur zal zorg dragen, dat degenen die 
niet in de gelegenheid zijn deze receptie bij te wonen, deze 
tijd toch nuttig en aangenaam door zullen brengen, waarbij een 
der Bestuuraleden (ondergetekende) zich bereid heeft verklaard 
de leiding van deze groep op zich te nemen. 

b) Aangezien wij uit Parijs bericht hebben ontvangen, dat alles 
peperduur is, vooral gedurende deze feestelijkheden, drukken 
wij U op het hart hiermede rekening te willen houden, aangezien 
het bestuur van onze vereniging niet van plan is een beroep te 
doen op onze Ambassade om steun van welke aard ook. 

c) Het adres van ons verblijf in Parijs is als volgt: 
Camps Volants, Rue Barbet de Jouy, Paris. 



( 

d) 

;~ 
g) 
h) 
i) 

j) 

onbelangrijk 
idem 
idem 
idem 
idem 

-2-

Voor ons vertrek zult U nog ontvangen een volledige lijst van 
alle deelnemers aan deze RUPI-tour, die moet slagen. 
onbelangrijk. 

n.M.SARAPIL 

KB, 13 Juni 1951 
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No.: 2652 
Betr.: RUPI 

;< I Uit 
niet getapt zou zijn bij 
Chinese Verenigingen. 

~ 11.')./J. ol,-:-.-U3-~"h..· 40 

·;• ' '·t'~ 
11 JUli m51 

4CD/ 1 Î.lliJ ~ 

,/~~~11'{[19 

goede bron werd vernomen, dat John BRE~ 
verschillende leden van Indoneàische en 

Volgens SUK.OTJO zoud~n de Pani"t!era en de P.I. 
van plan zijn om een telegraiJLté-zenden __ _§.ap. de studentenw,ereld te 
Parijs op de datum van aapkomst aldaar van de studenten (hoofd
zakelijk Rupi-leden) die aan het congres te Parijs zullen deel
nemen. 

In dit telegram zal dan sta~: de studenten 
uit Nederland zijn reeds te voren door de· rechts~ partijen gese
lecteerd. (Vermoedelijk zit hier CHARRUN CAROPEBOKA achter). 

'"/ De str;ljd in d'e RUPI heeft geleid tot de ont-
1' zetting lili t de partiJ van _CHAJ;tRUN. CAROPEBOKA, s:ecretarie van de 

afdeling "Binnenlandse Zak~n~an de~I(zie ook raQport 6 J~i ' 

KB, 12 J~i 1951 
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'e•GJ"avohqe, 12 Juni 1951 
I•Yaatraat A 

1 5 JUN11951 

••• nndjaiq uar het ~port Tan t1w Inl.1oht1na•n4i•net 
Yan 21 ••t j.l., no.tt'l - D -'50, ••a- ik l1 hieneYea in at
aohri1't -~ kelUd......_.. q aa.Q1e4•n een oirtnll .. a1:n TU lutt 4...
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ttr K. &. BRESLAU 



Rukun Peladjar Indoneaia 
Pen~s Bartan 

Sear. ïlstraa 55 Zuid. 

Ruui ke Pari;Je· 

Saudara - Saudara, 

a) Dengan gembira Pengurus Harian Bupi aember1 tahukan pada 
anggotanja, bawha 4ari tg1 7 hingga 16 Djuli 1951 3 .a.d. akan 
diadakan toer-dengan 1uxeoar kekota Paria, jang t~enap berd1r1 
2000 tahun. 

b) Rentjana perdjalanan selam.a 10 har1 ini adalah abb& 
7 Djuli djam 7 berangkat dari Centraal Station Amsterdam (untak 

mereka dari tjabang Le14en dan Delft deletapkan 
dari Ro tterdaa) • 
Perdjalanan m•liwat Breda-Zundert 
Wuestwese1 (controle bataa), .A.n't!efien, llalinea, 
Bl!SelleJ., (makan siang dan a engel ingi ko'fta) 
löni, iaubeuge (bataa Perantjes) La Capelle, St. 
Quentin, Compiegne, Senlis. 

djam 20:Par1•· 
8 Djuli djaa 14a&engan bus mengelilingi kota Paria, aela lain 

teapat j ang teraas j bur. 
ma1ea: Receptie pada Duta Besar Indonesia, akan diada-

kan tjeramah. . 
9 Djuli djam 13:Sesudah makan eiang ke Versaillt!• Keabali kira 

dj& 18. 
maleas vrij 

10 Djuli djaa 9cmengundjungi Dome des Invalides, Jar4in de Bota
nique, Are de Triomphe, Notre Dame, Le Saer4 Coeur. 

Sianga vrij. sesudah i tu. 
aaleau per.temuan dengan M.ahaaiswa Perantjis (bal na dan 

dari pihak kita Tari an (?) Timur). 

ll Djuli djam l31mengundjungi Hotel de Ville dengan perantaraan 
Office du Tourisme Univeraitair. Seaudah itu ke 
Tour Eiffel dan mengundjungi beberapa ohazanah 
(Louvre dab ) • · 

12 Djuli djam lO:Perdjalanan ke Fontainebleau. Pergi liwat Melum 
dan Kombali aelalui Milly, Elampes, Arpajon. 

malem& Receptie dikedutaan Keradjaan Belanda dan akan 
diadakan tjeramah. 

13 Djuli djam 9sSeaudah makan pagi, mengundjungi "platteland" 
diliar Paria, Hambouillei, èhartres, Dreux, Houdian, 
Mantes, St. Germain. 

14 Djuli 

15 Djuli 

malem: Perteauan dengan Jlahasiswa bangsa .Aaia. Bal na 
dan tari timur. 
Perajaan Quartorze Juillet. Libur. Ber-"Wala musette• 
dikota. 
Libur sehari. Kisempatan membeli souvenir dab. 

malem: ke Folies Berg~res. 
16 Djuli djam 7:Kembali ke Amsterdam (melalui Ardennen) 

Meaux, Thierry, Rheima, (mengu.ndjunBi Oa thedrale) 
Rethel, Aubigny, Rocro1, Dinant, Namen, Bruxellea, 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam. 

- 2 -
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c) Ongkoa pertljalanan (dalem dan luar ko"ta) pensinapan dan muan 

berljualah /.75.-- eeorang. 
Uana ini harue dikiria aelaabatnja aebelua ~l. 15 Djuni 1951 
pata S4r. Sarapil, Waalstraat 34_, .Aa•terctaa. 

d) Su4ah b&r(Ul8 tentu paaport IJ&U4ara hu.a aelen&Jtapnja. Djilta 
belua, diharap aensuraanja eendiri di Xoaiaaariat A«unc, bag. 
Baipoui (Nieuwe Sohoolstraat 28 Den Haq}. 

e) Peralntaan turut aerta karua silikaa meunskin dikiria djuga 
paèla Str. Sarapil, Waalatraa~ 34 1 Aaater4aa-Zuid, Sel•batnja 
sebelu tgl. 5 April 3 .a.d. Beraaaa pera1.n1aan tab. h~a dikt
rim 4juga paaport aauaara aerta uana /,10.-- untuk ongkoa viaua 
411. . 

f) Saudar&-saudara berduju.nlah turut aerta dan kiriJllab peraintaan 
a4r. tepat pada waktunja. . 

g) Barap meneruskan pea'beri tahuan ini pada aerelta jang belua aene
rimanla• 
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RAPPORT VAN KB 
AAN CAW I 

No.: 2614 
Betr.: BRIEF VAN DE RUPI 

J: ;~z -z--_;7öf;...;...p.· .... .~ __ _ 
.':"-. .?~ -~/ .. 7.4,. 

:·, S JUit 1951· 

ACD./ /I o6qó . 
INZAKE TRI1-:AAR PAR;J~-~ûii i~~ 

Aangeboden een brief uitgegaan van het H.B. van deR 
RUPI inzake de trip naar Parijs in Juli a.s. 

~ Peladjar Indonesia 
J · nu.~~ngurus Harian 

Secr. Waalstraat 35 Zuid. 

Rupi ke Parijs 

Saudara - Saudara, 

a~engan gembira.Pengurus Harian Rupi memberi tabukan pada 
oaggaRtaaja, b~wha dari tgl 7 hingga 16 Djuli ~51 j.a.d. akan 
diada~an toer-dengan luxecar kekota Paris, jan genap berdiri 

2000 tahun. ~ 
b) Rentjana perdjal~an selama 10 har:i ini adalah sbb : 

7 Djuli djam 7 •a;t~ke:t dari Centraal Station Amemrdam (untuk 
mereka dari tjabang Leiden dan Delft deletapkan 
dari Rotterdam). 
Perdjalanan meliwat Breda-Zundert 
Wuestwezel (controle batas), Antwerpen, Malines, 
Bruxelt~s, (makan siang dan men~elilingi kota) 
Mons,·Maubeuge (batas Perantjes) La Capelle, St. 
Qu~ntin, Compiegne, Senlis. 

djam 20~Paris. ~ 
8 Djuli djam 1~dengan bus mengelilingi kata Paria, mela ~ 

tempat jang termasjhur. 
malem: Receptie pada Duta Besar Indonesia, akan diada-

kan tjeramah. ~ 
9 Djuli djam 13:Sesudah makan siang kJ Versáilles, Kambali kira 

djam 18. 
malem: vrij 

10 Djuli djam 9 mengundjungi Dome des Invalides, Jardin d·e Bota- i 

nique, Are ~e Triomphe, Notre Dame, Le Sacré · 
Coeur. · 

Siang :- vrij. sesudah i tu. . ; 
malem: perttmuan dengan~Mahasiswa Perantjis (bal na dan 

dari pihak ki ta Tari anJTimur). ' 

11 Djuli djam 13:mengundjungi Botel de Ville dengan/;~ 
Office du Tourisme Universitair. Sesudah itu ke 
Tour Eiffel dan mengunÀjungi beberapa chazanah 
(Louvre dab). 

12 Djuli djam 10 :Perdjalanan ke Fontainebleau. Pergi liwat Melum , 
dan Kombali melalui Milly, Elampes, Arpajon. : 

malem: ~ceptie dikedutaan Keradjaan Belanda dan akan 
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13 Djuli djam 9 

malem 

14 Djuli 

15 Djuli 
malem 

16 Djuli djam 7 
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diadakan tjeramah. 
:Sesudah makan pagi, mengundjungi "platteland" 
diluar Paris, Hambouillet, Chartres, Dreux, 
Houdian, Mantes, St. Germain. 

:Perttmuan dengan Mahasiswa bangsa Asia.Bal na 
dan tari Timur. 
Perajaan Quartorze Juillet. Libur. BerAWals 
musette" dikota. 
Libur sehari. Kisempatan memheli souvenir dsb. 

: ke Folies Bergères. , 
:Kemb«li ke Amsterdam (melalui Ardennen) 
Meaux, Thierry, Rheims,(mengundjungi Cathedrale) 
Rethel, Aubigny, Rocroi, Dinant, Namen, Bruxel-

1 

les, Anvers, Rotterdam, Amsterdam. 

c) Ongkos perdjalanan (dalem dan luar kota) penginapan dan makan 
berdjumlah f.75.-- seorang. 
Uang ~ harus dikirim selamba~nja seb~um tgl. 15 Djuni 1951 
pada Sdr. Sarapil, Waalstraat 34,Amsterdam. 

d) Sudah barang tentu pasport saudara harus selengka~ja. Dji~a 
belum, diharap mengurusnja sendiri di Komissariat Agung, bag. 

Emigrasi (Nieuwe Schoolstraat 28 Den Haag). 
e) termintaan turut serta karus silikas meungkin dikirim djuga 

pada Sdr. Sarapil, Waalstraat 3~, Amster~am Zuid, Selamba~ja 
sebelum tgl. 5 April j.a.d. Bersama permtntaan tsb. harus diki
rim djuga pasport aaudara serta uang f.10.- untuk ongkos visum 
dll. 

f) Saudara-saudara berduj~ah turut serta dan kirimlah permintaan 
sdr. tepat pada waktunja. 

g) Harap meneruskan pemberitahuan ini pada mereka jang belum mene
rimanja. 

Pengurus Harian·. 

... 

KB, 5 Juni 1951. 
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R.AfPORT VAN KB 

Voor C.AW.I 

No. 2578 

~_1. L.ll.. / 
i;i •• 11951-

ACDI I~ <Prflq 
25 Me:t 195l. çy· 

~~~~~! 

Betr.: AZIATISCH JEUGDCONGRES 

(?4 1-o J î \Lr 
I I In aansluiting op mijn rapport van 19 April 

951, No. 2428/VIII, werd nog van een betrouwbare medewerker 
amomen, dat John BREMER op verzoek van de Marokkaanse studenten 

in Parijs op het in mijn vorig rapport vermelde cQngres een 
spreekbeurt zou vervullen over de vrijheidsstrijd van de Indo
esiërs. Hij is zich hiervoor thans aan het prepareren. De lezing 
al worden gehouden in de Engelse taal. 

KB, 25 Jiei 1951 •. 

Verzonden aan: HBVD en C)J{ I. 



Verbinding : \'1.1 (' ClAtA"" 
No. 2931- D - '50. 0\. 
Onderwerp : RUPI-feestavond. 
Bijlage:een. 
Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwba JllPKAART 
Waardering bericht : betrouwbaar. 
Medewerkende instanties : geen. 
Ondernomen acties : een. 

Naar werd vernomen heeft de Indonesische stu enten vereniging in Ne-
derland de "RJKUN P.ELADJAR INOONESIA" ( IDPI) ter gelegenheid van haar 
4- jarig bestáan o:p Zondag 13 ·Mei 1951 een feest-avond georganiseerd in 
het "Minerva-paviljoen" te Amsterdam • .Aanvang 20.30 uur. 

Aanwezig waren ca. 140 pers~en. 
~ .. ~ ~e 21 uur opende dé voor · de af e st am van 
/' 1 Raden ;uswan Hasan BASARI (Tasikmalaja, 19-10-1926) de avon me 

~~ !nleidings-woord, waarbij hij speciaal de aandacht vesti de Ó 
~( . ezigheid van de contact hoo era r oo ndon sisch stu de bij 

'7 _-\ o • r. Vüllem- Frederik W.ERTH , ( St.Petersburg, 16- -1907 
.. zt. van een "ambtenaar" van de In o ambassade te Par.i ·s, waarvan 

de naam niet wer genoem • vermoedelijk zal di de n onesJ.sche ambas
adeur te Parijs : Pamuntjak geweest zijn, waarvan dezz. vernomen werd, 
at hij zich op bedoelde datum in Nederland bevond, op doorreis naar 

Duitsland. V.) 
In verband met de aanwezigheid van laatstgèdoelde persoon, sprak R.U. 

H. BASARI nog over h_et a.s. uitstap je - tour - van de IDPI naar Parijs, 
welke tour mogelijk werd gemaakt door de hulp en medewerking van de In
donesische ambassade te Parijs. 

Over de regelingen van deze "RUPI-tour" naar Parijs, waarvoor de kos
ten per :persoon f. 75.- plus f. 10.- ËBi inschrijvingsgeld bedragen, 
is een afschrift convocaat bij dit schrijven gevoegd. 

Jl Na R.U .H. BASARI sprak de bij U bekend a J.M{TO (Pasoeroean, 4-6-1912) 
//'41 die het woord voerde namens de "PERHIMPUN.Jlli INDON~IA". 
~1· Spreker wees op de"ontworteîlng" van de Indonesische studenten in Ne-

l v
1

, :'lP derland, die naar zijn mening veel meer het oog gericht moesten houden 
"_.... op Indonesi~. De strijd - spreker doelde hier kennelijk op de strijd van. 

de arbeiders-klasse - in Indonesiä was nog niet beeindigd en waakzaam
heid was nog steeds geboden. 

Spreker memoreerde nog, dat alhoewel de BUPI in N~derland eerst vier 

! 
jaar bestond, deze vereniging reeds in 1934 in Indonesi~ was opgericht. 

~J~~ Achtereenvolgens spraken hierop : 
\ e bij U bekende Slamat SUKOTJO ( Djokjakarta, 14-7-1927) , namens de 

communistisch g~orienteeräe "{P®itera) PEvlODA DAN PELADJAR INOONEBIA" 
De bij U bekende mej. Lily, ELi-za, CL.Em.X (Den Haag, 26-1-1930), namens 

e cómm.unistisch georienteerde nn.S":u:PERICLES". 
-1~ bij U bekende Abel, Frans, ~GILEY (Soerabaia, 20-10-1928) namens, 
~e "PERSERIKAT.AN KRIST:BN INDONESIA" (PERKI) • 

i I· fc[f'l - Over de toespraken van de drie laatstgenoemde personen vallen geen 
• 1 1~ r bijzonderheden te vermelden. Allen hoopten, dat de RUPI nog vele jaren 

v , in goede samenwerking met de resp. veranigingen zou bestaan. 

Tenslotte sprak namens de RIPI ..,ile rte. secretaris van het dagelijks be-i 
V I stuur dezer verenigfiig : de pij U hekende Da.vid, ~ane~da, SARAPIL {Ene-

1 I\ mawi, 18-10-1920) l die het betreurde, dat de laatste tijd verschillende ' 
v r,11 (politieke) stromJ.ng~n onder de Indonesische s.tudenten, de IDPI tot een 

t~~ "politieke arena" ,maakt~n. Dit terwijl er voor de EUPI nog zovele socia
le en economische moeilijkheden waren te overwïrinen. 

Het bal dat hierna volgde duurde tot ca. 4 uur. 
Vernomen werd nog, dat bedoelde feest-avond voor de ROPI een nadelig 

saldo van f. 40.- heeft opgeleverd. Einde. 

v. 3. 
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AFSCHRIFT. 
RJKUN PELADJAR INOONESIA Atas penetapan PenguBUs 

Harian diédarkan dalam Ba
hasa Belanda. 

PE.'lGUHJS HARI.AN 
Secr. :.Waalstraat 34'' .AmSterdam 

NADERE MEDEDELINGl!N VOOR DE DEELNEMERS AAN DE HJPI-TOUR naar PA-RIJS 

A. De belangstelling voor onze Parijse-tour is overweldigend groot ! Met 
genoegen proberen wij alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Om 
teleurstelling te voorkomen verzoekt het dagelijks bestuur in het ver
volg alle inlichtingen (strict zakelijke) omtrent de reis schriftelijk 
te doen. 

B. PASPOORTEN: nogmaals vestigen wij er U aandacht op, dat Uw paspoort 
strikt in orde moet zijn. Enige verzekering omtrent geldigheid of ver
lenging ervan kunnen wij U onmogelijk garanderen. Dit alles komt geheel 
op Uw eigen rekening. Indonesische paspoorten, die na 12 Mei a.s. nog 
niet op het secretariaat zijn ontvangen, voorzien van de nodige visa
formulieren moeten door de diverse deelnamers (stars) zelf worden gere
geld. Deze formulieren zijn te verkrijgen bij het Franse consulaat te : .

1

· 

AMSTERDAM: Herengracht 280 (voor degenen die i/h Noorden vjh land wonen} 
ROTTERDAM: Wastersingel 91 (voor het Zuiden des lands). : 
Wij kunnen onmogelijk instaan voor telaat komers of twijfelaars. : 

C. Eind Juni krijgt U Uw paspoorten terug, zodat voor een ieder ruim de i 
~ tij4 overblijft zijn/haar deviezen te regelen. 

D. Vele deelnemers hebben hun inschrijfgeld ten bedrage van fl. 10.- reeds 1 

gestort, doch degenen die dit nog niet hebben gedaan verzoeken wij be
leefd doch dringend het verplichte bedrag zo speedig mogelijk naar het 
secretariaat te verzenden. 
Bij nader overleg is vastgesteld, dat niet-leden van de EUPI verplicht 
zijn fl. 10.- meer te betalen (dus fl. 20.- inschrijfgeld). 

E. Eind Mei dient iedere deelnemer(ster) reeds fl. 30.- gestort te hebben 
om teleurstelling bij de organisatie te voorkomen. 

F. Verzamelplaatsen : te Amsterdam - Centraal Station 7 uur. 
op 7 Juli a.s. te Leiden - Stadhuis 7.30 uur. 

te Den Haag - Hoofdpostkantoor Rijswijkseweg 7.45 u. 
te Delft - Grote Kerk Marktplein 8 uur. 
te Rotterdam - Delftse Poort 8•15 uur. 

G. Aangezien Parijs gedurende ons verblijf telkens bijzondere attracties 
biedt, kunt U verwachten dat ons programma hier en daar enige wijzigin
gen ondergaat, wat hoogstens de sfeer kan veraangenamen. 
Het is ons een genoegen, U hierbij reeds te kunnen mededelen, dat wij 
na heel veel moeite erin geslaagd zijn, ons gehele gezelschap, bestaan
de uit ca. 120 personen, gezamelijk onder te brengen. Dit zal de stem
ming aanmerkali jk verhogen. Wij hebben de)S beschikking gekregen over 
enige zeer grote soliede legertenten, met accomodatme van o.a. douches 
opgeslagen in het hart van Parijs. (dit moet voor de dames geen bezwaar 
vor.men, aangezien zij extrauverzorging genieten). 

H. Mede te nemen bagage : koffer die kan worden afgesloten. l deken, vork, 
mes, lepel en beker • .Aangeraden wordt eenvoudige.kleding. Zij die zich 
zorgen maken niet voldoende te hebben aan de Franse kost, kunnen enige 
pakken "Sanoviten (verkrijgbaar bij de bakker) en wat boter medenemen. 
Tegen een kleine premie zal al onze bagage worden verzekerd. 

I. Degenen die dit convocaat ontvangen, kunnen zich als deelnemer(ster) 
beschouwen. 

D.M. SARAPIL. 
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UITTREKSEL! 

I UitOO tt-9 I 
. I_:' oor 0 {) Jl_J_i I 0 a. V,; c_ A cw.r,~ 

9 Dat.:l"":( -n 
1 Par.: J. j 
. :-..-.--....... -~1'!-.~--~,r,--' 

' l.gàboden een ~~rt V$r&l8(3 van een ond'erhoud, dat 
een betrouwbare :medewerker :n.:e·e:ft. gehad met enkele Indonesische 

. studenten 1n t$idep.. Van pel~ ia wellicht hetgeen gezegd. werd 
ove:t" Dr. SUK:rM4N ~ de P. T. · · · 

,. ... • ~:- • '• • • • ' ,' ' c J ' 

· 1. Op· ?6 April 1951. hèb ik een onderhoud gehad met enige Indoaeei
•ob.é studenten, w~o. Drs. E. tr.rRECHT { Indon.staatsburger) ·en 
J .PIRY, in 'bet studentenhuis aan de Aalmarkt ri6·;20 te Leid·e.n:. 

· . Ond'erwerp van 'bitt geeprek w.u.· o·~a. de . invloed ván de " Perhi 
nunan Indo sia11 • 1ri N · · . ·n · - · .. 

e ~oorz él" v~l'.. . . ~.I. in .·.-. .. ·er and,' "de f1 ;r SQliTO maa~t 

sloten, waarb~J n~J .~$nkba~ geQ~k maakt van httn verdeeldhe~d, 
ook in politiek opzicht . ~'-· . _-: · . '· 

· .:Ja~ deze.-.Propagatida inmidd~lQ -~s'ultaat gehàd heeft, is .wel ko
m,Pn va13;t t.e· staan .bij' het ànd:~'X'.l:iQu.d, ·hetwelk ik 1.net daze Rupi-
studenten lia.d. · .· · · ,,· -· · · . 
Waar eerst de Rupi~f!ltudenten· .z-±ch af~ijdig ·hielden van de P. I., 
zijn thans de meningen va.n ?.ez~r studenten verdeeld.. Vele van _de 

. Rupi-"tutlênten hebben thans bélangstelling in de P. I., o.a. door 
)-hst f~it,·.··dat de P.I. kr'acht.ig stell.ing tegen het Indon. Hoge 
\ Commissariaat in Nèderland heeft genomen, wat bij de Rupi in 

< 
1 

zeer goede aarde is gevallen. 
Belangrij~. is nog, dat de heer J)r.SlJKIMAN NJRJOSA,NDJOJO van de 
Maajumi aangewezen ie geworden ö'iiïëen nat-ionaal coalitfe-kabinet 
te vormen, waarbij reeds nu înet grote zekerheid over zijn slagen 
daarin en waarin bij zelf zitting zal hebben, ge~oroken werJ. 
Dr.SUKIMAN vnd. is op 19 Juni 1896 te Sewu ( Solo~ gaboren en 
voltooide zijrî studie in de medicijnen in 192' aan de universi
teit in Amsterdam.alwaar hij n.l. tijdens zijn verblijf in heder-
land voorzitter v&n de P.l. wae. . 

1
Va.ndaar, dat, alhoewel hij thans voorzitter van ".l.e :~asjumi is, 
in het algemeen wordt. aangenomEm, dat hij de P. I. daadwerkelijk 
of achter de schermen steun zal geven. Meerdere studenten ver
wachten hiervan, d~t. het ledental van de P.I. zal toenemen als-

#'- meç.e haar in't"loed op de studenten. 
Veel werd ges,P.roken over de c;risis, die over hat algemeen in dit 
jaar in Indöne·sië wordt verwacht, aangafden de corruptie in In
donesië en in Indonesis~he kringen in het buitenland enor~e vor
men aanneemt en het lndon. volk geen enkel vertrouwen in dè re
geril'J.g meer heeft. Van deze wantoestande.n mal~en vooral de links 
georiënteerde politieke partijen gebruik, wat op zich zelf een 
groot gevaar voor Indonesië met zich rnee brengt • ...... 

De Rupi-studenten 
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D•~,ltupi-:;!tu<;entel). ~ij"Jf.:·~eer- ve:oh$\l;gd;'iaet het heextgaah van de ge
we~n_,Ind_o •.. ~ Uogè .. Gorin11J;~~~is~ in ~e)le~land,. Moll;l:UM, van de· 
Má$jumi, .~~ge:~ien~deze· '&!..~h·'o'p e.e1f receptie :tegenover de. Indon. 
studenten~uit,gelateiJ.. _heett. datrl:dj :het hun kwal.;ijk nam, dat zij 
hun .etudi~ ni'et lil~"l.ndbnesië ma~ ci.n '·Nederland zijn· begonnen; 
'llaàtdoor zij iil ln.d.Olieeii .. m:et an\fer~ ogen bekeken zUllen worden • 
. In de)el,'~4• g~e!!tt':;~d de. h&_êr SUDJOliO' van he-t Indon. Hoge Gom-. 
mis~~J. zich uïtgeláte~, · 'alhoewe:r h.et de studenten bekend is, 
~~d8~J!!fi~:VUd .. Zèlf nog l,e~~en··aan een univ·ersiteit in Neder-· 

Veel aa.ridacht schenken d~ Rupi~studenten nog aan de Indische-Ne-
.• fd· e.rlande_r.e, aangezien er enkele. me.t lDd:tecbe-Nederlandse meisjes 
· getrouwd zijn •. Zij vra0en -zich af, hoe thans de houding van cleze 
·.· groép N~'derlandérs tegeno'Ver de Indonesiërs en hun re,;erlng· is, 

nu zij in Nederland vele moeilijkheden ond2rvinden. · 
Reeds erixele malen i . .a (jet.tacht om. meer eenheid onder de ::îupi-st4.

. denten :te 'brengen,. o.a •. d;(jor het oprichten van de " Panitera 
· Pemudà daiLPeladjar Indon.èaia ttr. Ook de Panitera is geen succes 
geqleken, zodat men behoefte gevoelde aan een 6eheel nieuwe ver
eniging. 
De leden !'ouden op :Jonderda.g 26 kpril 1951 ond0r 1 ei ding van 

. .Abd. KA.ttiM ·een vergadering in Leiden beleggen, doch d.:~or de ge
ringe animo is deze vergadering uitgasteld moeten worden. 

2. Drs. UTREGH7 (zie boven) van de Rupi vertrel~ op 26 Juni a.s. 
naar Indonesië. 

------~-~~----------

KB 4 Mei 19 5 1 • 

,. 



t,.,_~ VERTROUWELIJK 
i' Verbinding: No.l2 

Do ss. 59 A/9 
23 April 1951. 

Onderwerp: Rupi-orgaan "Tunas" 

Bijlage: 
Hierbij wordt toegezonden het door de "Rupi tl ui tge

ven verenigingsorgaan, genaamd "Tunas", jaargang I no.l 
an Februari 1951. 

De aandacht wordt gevestigd op de dezerzijds in het 

~rgaan gesteld kanttekeningen. (einde) ···-~ 

ti 5 AM. 1951 
-'a 

ACD/ {os 13 o 
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Tahun I No. I Februari 1 951 

T u N A s 
Madjalah Rukun :Peladjar Indonesi.a 

MA§A MENUNTUT 

Salam dan Bahagia, 

Rukun Peladjar Indonesia pernah bersuara. Suaranja 
dikertaskan dal.am madjalah "SUARA RUPI", Jang sudah 1 
lama tidak bersuara lagi. Mendjadi bisukah ia?Dibisu
kan bi€h "surrounding factors atau inside information"? 
Wallahu a'lam! 
Tetapi kini masa menuntut, bá.hwa RUPI harus bersuara 
dan ber- "outside-information". Réveil RUPI harus 
dipantjarkan kesegala djurusan alam. Teristimewa ke 
Indonesia, tanah-air bangsa Indonesia, karena masja
rakat lndonesia diperantauan adalah sebahagian dari 
masjarakat Indonesia di tanah-air. Xe dua masjarakat 
ini tidak dapat dipisahkan satu dari jang lain oleh 
siapapun dan apapun djuga. 
Eerkat keinsafan inilah jang mangadjak sidang pengurus 
RUPI pada konperensinja ttgl. 16 dan 17 Desamber 1950, 
supaja .mengeluarkan suaran ja •• · ••••• se bagai tunas. 
Maka tunas itupun berkata: "Laat mij stil groeien in 
Uw tuin, opdat eenmaal mijn bloemen en vruchten de le
gende mogen zingen van mijn zwijgend verleden". 1 ) 

Dan djikalau sidang pembatja meluaskan t1;1nas ini ber't ,~-' 
tumbuh dalam kebun hati sidang, maka jakinlah kami, 
bahwa RUPI akan dapat diumpamakan dengan air-pasang 
dilautan hidup jang mengantarkan sidang ke .Pantai 
Bahagi_a. 
Akan tetapi bukan sadja diminta dari sidang_pembatja, 
supaja meluaskan tuna·s ini bertumbuh dalam kebun hati 
sidang, melainkan djuga supaja sidang memeliharakan 
tunas ini dengan djalan memberikannja embun jang men
diris, hawa jang menjedjukkan dan tjahaja matahari 
jang menghidupkan. Terserahlah kepada sidang tjara 
apa jan8 Eiebaik-baiknja untuk pemeliharaan tersebu t.· 
Kami aangat berterima-kasih terhadap J ,M •. Wakil Komisa
ri s _Agung Republik I:ndonesia d 1 Negeri Belanda, jang 
tidak segan untuk menjumbangka.n tenaganja, supaja 
perahu RUPI dapat madju dengan ladju untuk kepentingan 
Nu sa dan Bang sa • .Sumbangan -sumbangan lainnja jang be
rupa karangan dan • jang telah dimuat dalam nomor ini 
pun memenuhi kami dengan perasaan terima kasih • 
O:).eh sebab itu kami Pengurus 'Rarian (~fusat) berseru 
kepada seluruh e idan§ pembatja 1 ter i st imewa anggauta-
7\-;::;::::;-;::::::;-;;~..~.., UAQ\/Q ..,n n~ 1 AR 



anggauta RUPI: 
"Un:dur é, undur é, djangan undur é, 
apa datang .dari muka, djangan undur é!~ 

.Zaman telah mengizinkan, alam t~lah menentukan, supaja 
kita menjingsing lengan badj:u, madju serentak, bersama
sama m~nentukan sikap dan sepak terdjang,lalu: 

MENDAJUNG PERAHU 

Ladju ··~··••··•••••• ladju mendajung 
ke sana .......•.•.. • • ke -pula:u idama.n . 
. Ladju ..•..•..... , .•. ladJ.u, djangan bmbak 
melintang melambat perdjalanan. 

Siap adik .•..•...... siap kakak, 
djaga kemudi •....... tetapkan1laluan 
Mari .•.....•...•..... mar i, sama· bergerak, ~ 
~ambil mendajung kearah tudjuan. 

Lihat •.••..•.....•.• liha~ disana! 
Ke-pulau hidjau jang makmur, 
tempat beri st i.rahat melati dj i wa, 
ladju ••.......•.•.•• ladju mend'ajung perahu. 

PENGIJRUS HARIA.N, 
- 0 - .Ketua. 

BELADJAR DILUAR NEGERI SIJA.TU KEPENTINGAN Bl!ISAR 

Sudah setahun lebih telah lampan semendjak kedaulatan 
de jure diserahkan kepada Republik Indonesia. Lebih 
daripada setahun lamanja Re publik Indone sia t.elah bera ... 
da di-tengah2 negara2, jang merdeka dan berda:ulat. 
Pada tanggal 30 September 1950 Republik Indonesia dia
kui sebagai anggauta Persatuan Bangsa2. 
Peristiwa2 jang tersebut diatas ini adalah hasil per
djuangan bang sa Indone si a, jang eudah sela jaknja di-

1 

banggakan oleh masing2 putera dan p"Q.teri Indonesia. /J 
Peristiwa2 itu menggembirakan, akan tetapipun mele- • 
t~kkan beban jang berat atas pundak negarà kita jang 
muda ini. 
Negara2 lain dengan segera sehabis Perang Dunia II da
pat melaksanakan pembangunan kembali dengan sagenap 
te naga, akan te tap i bukanlà.h d emikian halnja dengan In
d..gneaia. Bukan sadja pembangunan bab.aru i tu .tak dinsa-
hakan setjara jang lajak, bahkan perdjuangan kamerde-
kaan jang lima tahun lamanja itu mautidak maumengakibatb 1 

kan kemunduran; j.i. kemunduran bukan dilapang pereko:
nomian dan keuangan belaka, akan tetapipun dalam hal 
kebudajaan. Boleh dikatakan dalam waktu lima tahun itu, 
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Mr. R.Tg.~joemh~na Wiriaatmadja. Beliau pernah berkata: llOjangan memper
malukan Inaones~a~ 

maka Indonesia hampir tak mengalami kemadjuan perkem
bangan kulturil, jang djuga disebabkan oleh tiadanja 
hubungan jang perlu dengan negeri2 1ai.n. Berhubung 
dengan perikeadaan jang malang itu, perguruan pun 
-dimaaing2 tjabangnja- menderita kerugian2 jang hebat. 
Kini Indonesia menghadapi tugaa unt~ m~mbangunkan 
perg:uruannja. Tugas ini sungguhlah tak ringa.n. 
Penglaksanaan tugaskewadjiban ini a.l. disukarkan 
oieh karena kekurangan tenaga perguruan jang ta'tju
kup idjazahnja dan oleh karena kekurangan bahan2nja 
jang diperlukan. Djustru Indonesia aangat membutuhkan 
te-naga, terutama untuk pembangunan te·hnis, jang harus 
dilaksanakan setjepat mungkin. 
Demikian salah satu dari ber-matjam2 masalah, jang 
dihadapi Indonesia. 
Salah satu djalan-untuk menJelesaikan soal ini-ialah 
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mengirimkan para pemuda. Indon~sia ke·panti2-perguruan, 
dima.na sadja djika peladjaran. tidak dapat dituntut di 
neger i sendi ri agar angk2l,tan mud·a ki ta in i dapat me
nuntut ilmupengetahuan .dan memperoleh ketja.kapa.n untuk 
tugas kewadjiban, jang .akan mereka hadapi kelak. · 
Menunggu-nunggu hingga Indonesta telah selesai di
bangunkan kembali, hingga dera.djat-perguruan telah 
ment japai tingkatan .jà.ng sempurna adalah ta.k mungk in. 
Ketinggalan2 i tu harus dikedjar; jang harus mendjadi 
tudjuan ialah, supf!.Ja Indonesia didalallr~:hal ini ber
diri sederadjat dengan bangsa2 lain. 
Maka dari itu dalam masa i,ni adalah sang{tt penting 
bagi Indonesia untuk -disamping memperhe~at penuntutan 
ilmu pada seko1ah2 tinggi di dalam negert ... djuga mengi.;. 
rimkan pemuda2• dan pemudi2•nja ke luar negeri untuk 
mentjakapkan diri guna bermatjam2 djabatan, jang da- /. 
lam tempo jang sesingkat-singkatnja harus didapatkan 
pemangku-pemangkunja. Djumlah djabatan2 tadi pun tak 
sedikit. · 
Pemerintah Republik Indonesia insjaf benar2 akan ke .. 
pentingan ini; maka itu bagi pemuda2 Indonesia- .jang 
telah membuktikan bahwa mereka .mempunjai hasrat dan 
pembawaan besar untuk beladjar,..dan jang orang tuanja 
tak mampu membeajainja-dibuka djalan untuk mentjapai 
pengetahuan i tu dengan memb.erikan tundjanga.n uang ,agar 
mereka dapat menuntut peladjaran jang penting untuk 
Nusa dan Ba:ngsa. Selain dari,pada beasiswa untuk be
ladjar di .Indone sia1 maka Pemerin.tahpun mene;adakan 
beasiswa2 untuk beladjar diluar negeri. 
Selandj'u tnja kepada mere.ka':" jang ma.mpu membajar ongkos 
peladj a.rà.nnja sen di r 1.-di beri kesempa tan untuk men
transferkan uangnja keluar negeri. Untuk In.donesia 
peraturan2 ini berarti suatu pengorbanan jang tak se- j 
dikit, oleh karena mambaratkan posisi devisen negeri. 

. Pu te ra dan pu ter i Indones ia, ;lang .beruntung mendapat 
kesempatan menjambung peladjarannja diluar negeri dan 
menamatkannja, haruslah menginsj af i hal ini. Terlebih 
dahulu saja ~kan disini, bahwa mereka diluar nege-
ri dapat meluaskan ala.m pc;Jmandangannja. Mereka dapat .r;' 
beladjar kenal dengan ke.budajaa.n negeri asing itu; 
mereka berkesempatan menjelidiki peri ... keadaan sosial 

I . . 
neger±. tempat mereka beladjar. Para pela.djar Indone• 
sia harus mempergunaka.n kesempatan2 ini dengan sak
sama, agar dapat mempergunakannj.a dalam dja.batannja 
kelak, dan dengan demikian bermanfaat; bagi Nusa dan 
llangsa. 
Diatas telah ka!D.i njatakan betapa besarnja kebutuhan 
Indonesia akan tt~~ga2 jang tjakap, didalam waktu 
jang setjepat mungkin. Setiap warganegara Indonesia, 
jang sedang menuntut ilmu, haruslah menjesuaikan pé
ladjarannja dengan kepentingan terseb.u t, jakni harus-
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lah mereka roenamatkan peladja.rannja setjepat mungkin, 
agar ·dapat mentjurahkan tenaganja untuk membantu pe!lr'-
bangunan dan perkembangan negeririja1 · 
Ibu Pertiwi Indones ia mengharap-har.apkan tenaga. mereka. 
Sebagai achirulkalam sedikit tentang nisbah antara pe
ladjar Indonesia dengan peladjar2 bangsa asing. :M:asa
peladjar adalah masa., dimana sipeladjar dididik dan 
dipersiapkan untuk tugas kewa.djibai:mja dihari kemudian. 
Maka dari itu hendaklah mereka mentjari hubungan serta 
persahabatan dengan lain2 peladj~r, agar dengan tjara 
sedemikia.n timbul suatu panghargaan timbul-balik ter-~ 
hadap pendirian masing2. Hendaklah mereka turnt sert~~ 
dalam organisasi2 mahasiswa/peladjar serta adat2 ke
biasaannja dengan tjara jang patut. 
Kami harap.~ sernoga para peladjar Indonesia di negeri 
Be land a, akan me mpe rgunakan se sun.gguh .. sungguhnja. ka
sempatan jang bagus tadi. 
Tentang kemadjuan2 dalam peladj aran, mak.a dengan gem
bi ra dapat kami katakan, bahwa iapuran2 jang kami te
rima mengenai hal itu, umumnja tak menimbulkan perasaán 
kurang puas. semoga berlangsunglah hendaknja hal jang 
sedemikian tadi! Amin. 

DE DYNAMTSERING VAN 
HET OOSTEN 

Mr.R.Tg.Djoemhana Wiriaatmadja. 

- 0 -

Kepada para pembatja kami sadjikan sum
bangan buah karangan daripada Prof.Dr. 
W.F.IIIertheim, sebagai sambutannja atas 
keluarnja "dummy nummer" madjalah kita. 
HendaknJa inti karangan ini merupakan 

bahan renungan bagi para anggauta Rupi sekalian. 
Dan kepada beliau 1kami,Sidang Pengarang mengutjap banjak terima kasih atas 
kesediaan beliau 1tu untuk menjumbangkan buah pikirannja. 

Sidang Pengarang • 

"Een onveriadigbare honger naar goedkope arbeid"- zo omschrijft Bruno Las-
kar in zijn leerzaam boek 11Human bondage in Southeast Asia11 1 ) de voornaamste 
drijfveer van de kolaniall exploitatie. Hij toont aan, hoe deze exploitatievorm 
in de verschillende perioden telkens weer nieuwe gedaanten aannam; hoe sla
vernij en pandelingschap eerst in betekenis toenamen toen het kapitalisme 
dieper in de landen van het Oosten doordrong, hoe later herendiensten en 
cultuurstelsel, contractarbeid en horigheid, schuldslavernij en loonslavernij 
elkaar afwisselden met de voortschrijdende ontwikkeling van de kapitalistische 
exploitatievorm. 
In zijn analyse van de historische on~wikkeling schrijft Lasker zeer treffende 
dingen. Het betoog wordt pas vaag en-zwak, waar de schrijver het heeft over 
de mogelijkheden om aan dezttr-n\enselijke onvrijheid een eind te maken. Want de 
schrijver verwacht een oplos"si:ing van de kant van de goedwillende en demo_cra
tische gezindheid van werkgevers en regeringen. En _dat, terwijl alle lessen 
der geschiedenis er op wijzen, dat geen enkele sociale groep een blijvende ver
betering van zijn levensvoorwaarden heeft bereikt, anders dan uit eigen kracht. 

In de lgde eeuw betoogden de economen, dat elk individu zich liet leiden door 
zijn welbegrepen ei.genbelang. Ook de arbeider zou, mits vrijgelaten om af te 
ï)-ëh;p;Ï-Hiïï:-ï95o, p.21o 
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spreken wat hij wilde, zijn eigenbelang op verstandige wijze kunnen en moeten 
dienen. · 
Men heeft in Engeland kunnen zien, Wàt deze veelgeroemde contractvrijheid 
voor de arbeidersklasse heeft beteken'd! 
Welwillende ondernemers, waaronder Robert Owen, hebben in die tijd getracht, 
uit humanitaire overwegingen verbeteringen te brengen in de levensomstan
digheden van de arbeiders. Deze pogingen zijn alle mislukt. 
Pas de arbeidersbeweging heeft een wezenlijke verbetering in levensomstan
digheden kunnen bereiken. En daarbij is gèblèken, dat ook de arbeiders hun 
welbegrepen eigenbelang kunnen behartigën. ~aar dat zij dit eigenbelang niet 
opvatten in de individualistische, egoistische geest, waarin de liberale 
economen leefden. Zij ontdekten, dat tot hun voornaamste wapens behoorde de 
solidariteit- de weigering. om de eenling uit het verband met zijn lotgeno
ten te laten lichten, de gezamenlijke strijd om de vruchten van de grotere 
productie ook aan de gezamenlijke arbeiders ten goede te laten komen. Zij 
streefden niet naar een verbetering van de levensomstandigheden van de en
keling, ten.koste van de overigen- rij waren pas tevreden met een verbete
ring van arbeidsvoorwaarden, wanneer deze hen allen betroffen. Zij begrepen 
hun bèlang evenzeer: zij leerden de betekenis kennen van het "Eendracht 
maakt ma.cht 11 • 

Toch neemt men voor West-Europa en de Verenigde Staten nog altijd aan, dat 
de wezenlijke vooruitgang, de dynamisering van de maatschappij, te danken was 
niet aan samenwerking, maar aan individueel initiatief, aan individuele in
spanning en individuele concurrentie. In hoeverre dit beeld klopt met de 
werkelijkheid, valt nog te bezien - tenslotte zijn ook de naamloze vennoot
schappen, de trusts, de landbouwcooperaties, de stedebouw, de Zuiderzeewer
ken, de Amerikaanse projecten voor atoomsplitsing alle te danken aan het be
ginsel: Eendracht maakt macht. Toch beweert men in het Westen nog te gelo
ven aan het beginsel van het vrije initiatief. En in zekere zin is dit in de 

'Westerse samenleving te begrijpen. De ondernemers zien, dat die arbeiders 
hard werken, die het er om te doen is, individueel vooruit te komen, terwijl 
de collectiviteit, door de bestaansveiligheid van dê arbeiders voorop te 
stellen, het opvoeren van de werkprestatie remt. Ten dele 1 ig t dit aan de 
structuur van onze maatschappij, aan de belangentegenstelling tussen werkge
ver en werknemer. 
De grootste betekenis van de Russische en later de Chinese revolutie is ge
weest, dat men daar tracht de maatschappij te dynamiseren niet met een beroep 
op het egoïstische individu, maar door de samenwerking zelf als dynamische 
factor voorop te stellen. Door de belangentegE!nstelling tûssen werkgever en 
werknemer, tussen bezittende en arbeidende klasse op te heffen, wil men be
reiken dat ook dè collectiviteit niet, zoals bij ons, een remmende, maar 
juist een machtige dynamischè factor wordt. Het individu, de kleine koopman, 
de kleine industrieel, hebben in het !losten niet meer de kans gekregen de 
maatschappij om te vormen. Zij konden niet op ~eDen de - door samenwerking 
verkregen! - macht van het Westerse kaeitaaL · aarom kon daar alleen de 
collectieve krachtsins annin van arbeiders en boerën de ban van de tradi-
lene ·e maatsc aooe h e s ruc uur ~~- ··-..: ----- ··--- -

maa tscnii.PpeTiîl<E!"vernreuwinQ. · EndiirfiU 
lectivÎtèit ~an worden, wanneer zij van technièk én wètenschap in volle om
~ang gebruik maakt, niet ten bate van de enkeling of van een beperkte so
ciale groep, maar ten bate van de collectiviteit zelf. 

In Indonesië tijn er velen, die thans, na het verwerven van de staatkundige 
vrijheid, èen dynamisering van de maatschappij verwachten van een ontwikke~ 
11ng der individuele krachten. Zij zetten alle hoop op een ontwikkeling van 
de Indonesische handel, van de vorming van een sterke boerenstand, van de 
opkomst van een inheemse industrie. 
Het lijkt mij onwaarschijtilijk, dat deze opkomst van een Indonesische midden
stand voldoende zou zijn om de Indonesische samenleving te revolutionneren. 
De l!láchtspositie, die de grote monopolistische concerns, ook in Zuidoost-

c: 
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Azië, innemen, maakt het ondenkbaar dat er in dit stadium van de kapitalis
tische ontwikkeling nog speelruimte zou zijn, waar ook ter wereld overigens, 
voor deze dynamisering op individuele bas is. En zou er nog een bdonesische 
kapitalistenstand van enige betekenis ontstaan - dan zou de Indonesische boer 
en de Indonesische arbeider hiermee nog niet geholpen zijn. Zijn arbeidskracht 
zou de koopwaar zijn, die ook deze-Indonesische kapitalisten zouden trachten 
zo goedkoop mogelijk te bemachtigen. De maatschappelijke structuur als zodanig 
zou er niet wezenlijk door veranderen - en de maatschappèlijke ontwikkeling zou 
er niet door gedynamiseerd worden, zoals in het huidige India duidelijk blijkt. 
Veel meer reden is er, voor de dynamisering van Indonesië heil te verwachten 
ván de arbeiders en boeren zelf. Dezen tonen, de moderne organisatievormen 
stéeds beter te bèhéï!"rseg,Oe arbeiders op de landbouwondernemingen - eerst 
die van Java, nu die van Deli - tonen een solidarHei t, zoals de West-Euro
pese arbeider die niet meer opbrengt. En hierin ligt de grootste levende 
kracht van Indonesie. 
Voorlopig is dèze kracht grotendeels gericht op doeleinden, die tegenoverge
steld schijnen aan die van een maatschappij in ontwikkeling. Oe· productie wordt 
er niet mee bevorderd - zij wordt er door lam gelegd; · 
Maar de positieve waarde van deze stakingen is, dat zij misschien een ontwik
keling zullen bevorderen die de belangentegenstelling tussen werkgevers en 
arbeiders kan opheffen. Zou 9it gelukken, dan zal deze zelfde solidariteit 
een machtigtwapen kunnen worden, om de productie van Indonesië snel op te 
voeren op een zodanige wijze, dat deze arbeiders mede kunnen beseffen belang 
te hebben bij een vergrote productie. 
Moge het Oosten het Westen leren, dat techniek en wetenschap geen wezenlijke 
betekenis hebben voor de mens, wanneer zij egoïstische of militaristische 
doeleinden dienen; en dat de macht en·het effect van deze hulpmiddelen tien
voudig wordt vergroot, wanneer de mens ten volle gebruik maakt van dat ande
re wapen: de menselijke samenwerking. 
Slechts zo dient de mens - Oosterling en Westerling - zijn welbegrepen eigen
belang. 

W.F.IIIertheim.· 

INDONESIA .KEMANA ? 

Negara jang sebenarnja mendapat kemenangan besar cial-am peperangan dunia lalu 
ialah Amerika Serikat. Amerika keluar dari Perang Ounia II sebagai negara 
jang lebih kaja daripada sebelumnja. Akan tetapi susunan masjarakatnjalah 
jang menjebabkan bahwa kekajaan ini malahan mendjadi tjelakanja. 

Barang2 bikinan industrinja jang sebenarnja bisa memenuhi kebutuhan seluruh 
dunia tida bisa didjual dan dikeluarkan seperti semestinja, karena rakjat 
Amerika sendiri rnakin kurang tenagamembeli (gadji tida sama naiknja dengan 
harga barang) dan luar negeri terutamä. Eropah Baral sangat malarat karena 
masih menderita akibat Perang Dunia II. ~eS!Jkaran,perekonomian kapitalis, 
jang sekarang dinamakan perekonomian 8 baratn ini dibesarkan lagi karena 
banjak negara2 di Eropah Timur dan Tiongkok merobah susunan perekonomiannja 
mendjadi susunan ekonomie demokrasit rakjat. Negara2 ini dengan beratus-ratus 
djuta penduduknja tertarik pula dari kalangan perekonomian kapitalis. Ini 
sama sèkali tida berarti bahwa negara2 demokrasi rakjat tida mau berhubungan 
dengan dunia kapi talis. Pemerintah2 negar.a2 baru in i, berulang-ulang menga
takan bahwa mereka ingin mengeratkan perhybungan dêngan negara2 apa sadja 
asal perhubungan ini diselenggarakan dengan setjara persamaan hak. Sebaliknja 
Amerika selalu menghalang-halangi perdagangan antara Eropah Bar·at dengan 
Eropah Timur, dan seumumnja antara dunia kapitalis dengan dunia demokrasi 
rakjat. Crisis susunan kapitalis diperhebatkan lagi karena djadjahan-djadjahan 
dari dunia kapitalis sudah membrontak, tida setjara dahulu dengan rapat2 dan 

(Lihat hal. 10) 
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perang sabil akan tetapi perdjoangan kamerdekaan dari negeri2 djadjahan di 
Asia sudah ~n~ mendjadi peperangan besar-besaran dengan memakai houwit
zer, atengun dan raket. Maka dari itulah dunia kapitalis jang dikepalai oleh 
Amerika, Serikat sudah terdjerumua dalam crisis jang tak kurang hebatnja 
dari crisis tahun !929-1933. Pada tahun 1949 (hanja 4 tahun ~esudahnja pa
rang dunia berhenti!) produksi Amerika turun dengen 15~ jaitu sama dengan 
diwaktu crisis 1929. Penanaman kapital turun dari $ 21.600 djuta hingga 
& 15.300 djuta. Menurut taksiran Monthly Labor Review kaum penganggur dari 
segala matjem {ada jang tergeleng 11punja pekerdjaan, tetapi tida bekerdja") 
berdjumlah 15 djuta. Inilah beberapa angka2 jang telah dapat menundjukkan 
betapa he ba tnja penjak i 't jang lllfm1J:!:dnggapi tubuh Amerika Serikat. 
Djuga Indones ia tida bebas dari tekanan Amerika. Kal au ki ta tida membuta-
tul i, maka diwaktu ter~cbirr ini kekuasaan Belanda rnakin terdesak keluar, 
akan tetapi pengaruh Amerika rnakin mendalam di lndonesia. Ingatlah utjapan2 
dari pembesar2 Amerika jan~ menuntut supaja Indonesia masuk kedalam front 
peperangan Amerika; tjukuplah ~ita menjebutkan disini perdjandjian dengan 
Export-Import Bank (Eximbank). Menurut persetudjuan ini, Indonesia tida bisa 
memakai uang pindjaman itu sender persetud~uan dahulu dari Amerika. Sekarang 
jang sudah dibolehkan ialah pemakaian & 20 djuta untu~ mempèrbaiki djalan 
lalu lintas dan perlengkapan transport, pelabuhan2 deb. Maksudnja sudah te
rang. Satu setèngah abad jang lalu, waktu Daendels dikirim ke Indonesia untuk 
mempertahankan pulau Djawa dari serangan Inggeris, maka dengan sangat giatn~a 
dibikin "de grote postweg van Anjer naar Banjuwangi". Sekarang sernbcjan lain: 
Indonesia harus ikut mempertahankan keadaban dan kamerdekaan barat. Persetu~
~uam dengan Eximbank itu mengikat· kaki-tangan kita kepada imperialisme Ame
rika. Maka dari itu perdjoangan menentang K.M.B. itu harus ditudjukan kepada 
tiap2 pengaruh impe~ialis asing. Djangan sampai kita mengeluarkan Belanda 
dari pintu muka, sambil memasukkan imperialis Amerika dari pintu dapur. 

Keadaan dunia demokrasi rakjat lain sekali. Rakjat dari negara-negara ini 
tida membutuhkan perang baru, tida membutuhkan serangan atas rakjat lain. 
Disini kita melihat kenjataan bahwa negara2 ini bisa menjusun masjara-
katnja setjara rantjangan jang mendjauhkan crisis. Dua hal jang mereka bu
tuhkan jaitu, pembangunan negeri dan perdamaian. Saudara2 kita jang berse
kolah di Praha bisa mentjeritakan bahwa penghidupan disana rnakin hari rnakin 
mendjadi baik. Harga2 turun, scholarship naik. Inilah suatu hal jang masih 
diluar faham orang jang hidup di Eropah barat sini. Tjonto2 dari Sowjet Rus 
lebih menjolok mata. Kalau kita mempeladjari bahan2 dari Sowjet Unie, kita 
bisa mempeladjari hal2 jang sangat interessant bagi kita. Sekarang sedàng 
dikerdjakan dan diwudjudkan rantjangan untuk menanami daerah2 steppe sebesar 
Eropah Barat dengan hutan; lautan pasir Amu Dar ja (sebesar Sumatra!) akan 
diirigasi hingga bisa berubah mendjadi tanah jang makmur. 

Menilik apa jang tertulis diatas, kita bisa menarik kesimpulan, bahwa dunia 
sudah terbagi dalam dua golongan. Di satu pihak golongan jang hendak perang, 
di lain pihak golongan jang hendak damaLl _ 1 !;cs3.[,_· j-' · _~:"~::;c~ 

~ :- _) · ,-: '· ' ' ' · · -- · _- Kerap kali dik a takan bahwa pemerintah Indone-
s ia mendjalankan politik luar negeri jang bebas. Lihatlah sikap lndonesia, 
katanja, terhadap soal pemasukan Tiongkok ke UNO dan terhadap Korea. Sikap 
demikian itu sebenarnja tida disebabkan oleh karena pemerintah Indonesia 
memang hendak mendjalankan politik bebas, akan tetapi karena kalau pemerin
tah dalam dua soal tersebut, derigan terang-terangan memihak Amerika, ia tida 
bisa mempertahankan dirinja terhadap seluruh rakjat Asia, jang melihat perdjo
angan rakjat Tiongkok dan Korea itu dengan penuh simpati. 

Rakjat Indonesia menghandaki kamerdekaan Untuk menentukan nasibnja sendiri 
dan tidak berkepentingan akan meletusnja. Perang Dun ia III. Djalan satu2-nja 
bagi Indonesia tak. lain dan tak bukan hanja mensruskan perdjoangan untuk 
mambabaskan Indonesia dari segala tekanan asing, dari kolonialisme baru dan 
persiapan peperangan. Didalam perdjoangan ini tanah kita tak dapat berdiri 
sendiri dan bermain netral-netralan. Kalau kita memang pentjinta damai dan 
pentjinta kemerdekaan, maka dengan sendirinja tempat kita ada didalam go-
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longan front perdamaian. Kepentingen mereka sama dèngan kepentingen kita. 
lni bukan soal memilih pihak akan tetapi soal mengakui kenjataan. 

Perhi~punan Indonesia. 
J~~ 

DISEKITAR IRIAN MASIH NIEUW-GUINEA ~ ~~· 
~oU-~· 

Banjak djuga hal-hal, jang dapat diketjam dalam beleid Pemerintah kita ten
tang penjelesaian soal Irian. Umpàmanja teringatlah kita pert~ampuran Pre
siden sendiri, jang djuga mendjadi suatu persengketaan s~waktu Mohd. Natsir 
me~ntuk kabinetnja. Namun segala hal-hal tersebut akan dilupakan dan 
dirnaafkan djika beleid menghasilkan masuknja Irian kedalam lingku~g~n-RJ1. 
Usaha telah lebih dari tjukup, Kalau kita ketjualikan usaha sendjata. Ingat
lah pada Presiden, jang dimana sempat berpidato tentang kartu trufnja.Ingat
la pada Mr.Jamin dan 11 missie11 Irian~ Ditambah pula dengan organisasi Badan 
Perdjuangan Irian, jang dalam sekedjap mata meliputi seluruh negara. Rapat, 
mosi, pawai bertaburan. Pekik 11lrian" mendengung. 
Tapi, apakah gerangan hasilnja? Tidak lain 100~ kegagalan. Jang disusul pula 
oleh bersinarnja matahari pada hari 28 Desembar 1950 dan seterusnja. 
Irian bukank ah suatu tuntutan nasi on al! Mengapakah kalau beg i tu kabinet tak 
djatuh. Suatu akibat jang setidak-tidaknja dan sewadjarnja. Kita sematamata 
tidak akan heran, djika kita pada tanggal 29 Desembar 1950 membatja, bahwa 
bung Jamin dan Bung Tpmo telah berlfhara-kiri 11 • Hdak, apapiJn tidak t~rdjadi. 
Kabinet tak djatuh, kesalahan -kalaupun ada-dalam beleid dirnaafkan kalaupun 
tidak dilupakan. Uni tinggal Uni. B~landapun tak diboikoto 
Tapi, djika kita tindjau kembali peristiwa2 sebelum hari fatal itu, terlepas 
dari segala gem~ruh perchabaran, djelaslah bah~a: bartambah kuatnja pekik 
11 Irian 11

, mendekati hari tersebut, mangkirr kedengaran pulalah suara2 dika
langan partai jang bersifat mengekang. 
Wakil Pre~iden Hatta menjatakan dalam rapat raksasa di Sibolga 24 November 
!,950, bahwa soal Irian tidak dàpat diselesaikan dalam tahun itu dj~ga. Men
teri Penerangan Pellaupessy mensrangkan dalam parlemèn bahwa sebagai Negara 
hukum, Gemerintab berwadj~b mendjamin dan mendjaga keselamatan seluruh pen
duduk. Djuga keselamatan bangsa asing termasuk orang2 ~elanda sendiri be-
serta harta bendanja. ' 
Masjumi, partai terbesar, mengumumkan tidak setudju dengan pemboikotan, se
dangkan P.N.L tidak bersedia· membantu. 
Bagaimanakah kita dapat menghubungkan kedua sifat soal lrian ini jang satu 
sama lain bertentangan? Oisatu pihak menggerantang, dipihak lain membendung? 
Jang mengakibatkan suatu anti-klimaks. Sepintas lalu seluruhnja tidak logis, 
melainkan sangat meragukan. · 
Ditilik dalam-dalam, hal ini hanja dapat dimengerti, djika kita menerima, 
bahwa Pemerintah dan partai dari sebermula berpendirian: Irian, .biarpun 
tuntutan nasional, tidak boleh membja.hajakan; mengatjau-balaukan tuntutan2 
nasional lainnja. Tuntutan2 nasional; namun tak didengung-dengungkan, lebih 
langsung äirasakan: soal pengPti1dppaÇJ,soal keamanan, soal pendidikan, soal2 
ikatan e~onomi dsb. 
Djadi lrian hanja satu dari sekumpulan tuntutan nasional, dan tidak pula 
jang paling penting. Sjahdan, suatu regi jang dapat .e~ka~mkan telah di
laksanakan oleh Pemerintah dan partai, terlebih djika dilupakan beberapa 
nada jang tak pada tempatnja, seperti utjapan Presiden pada konperensi pers 
berhugun·g dengan soal in i,, 
Disamping dan diatas itu,-dan kalau kita merasa,lega bolehlah-satu peristiwa 
djelas tampil kemuka: terbukti, bahwa Pemerintah dan partai maletakkan titik 
berat pada hal2 jang betul2 berat. Mengetahui dardjat2 urgensi dari berbagai 
soal2. 
Seluruh peristiwa2 takkan dapat berdjalan baik, djika antara Pemerintah dan 
rakjat tak ada saling mengerti. Pemerintah mengerti tuntutan rakjat dan 
rakJat mengerti apa Jang aapat diselenggarakan oleh Pemerintah. 



Alhasil, djuga pada soal Irian djélas nampak perhubungan erat antara Pemerin-

tah dan rakjat. , 
Irian masih Nieuw-Guineal Never mind, we are not down hearted. Asalkan Peme-
rintah dapat seterusnja memelihara perhubungan dan persatuan dengan rakjat. 
Oitengah2 kekuatan2 jang menarik Indonesia ke Kiri dan ke Kanan, si djélata 
menunggu perbaikan nasib! Alangkah pentingnja persatuan itu I <?0 _ 

0 
_ T. Mustafa 

Kepada tuantMr.J.H.van Wijk, anggauta pengurus perhimpun$n Neder
land-lndonesie, kami minta sumbangan buah pikirannja mèngenai ke
gagalan perundingan soal Irian antara delegasi Indonesia dan Be
landa jang baru lalu ini. 
Atas!; kesediaan beliau i tu tak lupa kami, Sidang Pengarang, mengutjap 

terima kasih. Si dan 

Waarde Redactie, 
Gij vraagt mij om een artikeltje over de verhouding tussen Nederland en Indo
nes ia in verband met de mislukking van de besprekingen over het vraagstuk 
lRIAN. Gij denkt zeker, dat ik daar alles van weet, omdat ik me sinds mijn 
studententijd eigenlijk onafgebroken heb geïnteresseerd voor de strijd om be
vrijding der onderdrukte koloniale volken en dus al een kwart eeuw geleden 
begon kennis te nemen van wat er in de Indonesische vrijheidsbeweging omging. 
Ik moet U schromelijk teleurstellen, want ik kan-~ onmogelijk enige profetie 
doen omtrent de te verwachten gevolgen van de mislukking der onderhandelin
gen over Irian. Ik kan U alleen maar verklaren, dat ik me hierbij een echte 
buitenstaander gevoel, wiens enige voordeel dit is, dat hij tenminste niet 
verstrikt zit in allerlei kleine ditjes en datjes-, die klaarblijkelijk de brei-
nen van de meeste belanghebbenden benevelen. 
Deze buitenstaander gaat uit van de gedachte, dat het vraagstuk Irian, zoals 
het thans voor ons ligt, nauweli~s iets te maken heeft met Irian als maat
schappelijk en cultureel vraagstuk. Irian is min of meer plotseling een ge
schilpuntje geworden in de wereldpolitieke conflicten van vandaag. De dis
cussies in Den Haag, hoe interessant of hoe onbenullig ze ook mogen zijn ge
weest, zijn alleen maar in schijn beslissend. In de wereldpolitiek spelen for
mele en rechtsoverwegingen nooit een onafhankelijke rol. Ze komen alleen dan 
aan de orde, als ze in het conflict tussen de machten, door het ontstaan van 
een zeker evenwicht, een beetje ruimte krijgen. In de wereldpolitiek beslist 
meer dan elders tot dusverre nog steeds de macht en dus de overmacht. 
Wie-hiervan uitgaat begrijpt, dat niet Amsterdam en Djakarta, maar Washington 
en Moskou en misschien in dit geval ook Delhi de plaatsen zijn, waar wordt 
bepaald, wat in werkelijkheid gebeurt. 
Het wil mij voorkomen, dat Amerika op dit ogenblik wenst dat (de kust van) 
Irian in handen blijft van een mogendheid, of desnoods schijn-mogendheid, die 
zonder enige critiekof oppositie loopt in het Amerikaanse gareel, en dus 
lid is van het Atlantische Pact. Zulk een mogendheid is Nederland wél, In-

donesia niet. 
Ik geloof, dat .dit de houding van de Nederlanders en van de meerderheid van 
de tweede .Kamer afdoende verklaart. Anders zou volkomen onbegrijpelijk zijn, 
dat binnen een jaar dezelfde personen in hetzelfde parlement na het uit
spreken van ongeveer dezelfde beweringen eind 1g4g door de knieën gingen en 
thans de poot strak houden. Dit klemt te meer, omdat de belangen, die men in 
1g4g prijsgaf ten gunste van een compleet onzekere toekomst oneindig veel 
groter waren dan die, waarvoor men thans blijft vechten in de zekerheid, dat 
dit vech~én~ mee zal brengen onnoemelijke schade voor eigen land en volk. Dit 
laatste is tenminste van vele bevoegde kanten als ernstige mogelijkheid ge-. 

steld. 
Wie van deze gedàchte uitgaat, zal met noodzaak ook een tweede gevolgtrek-
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king moeten maken, namelijk, dat het eveneens waarschijnlijk in overwegende ma
te van de supèrmachten van deze tijd afhangt, of het doorzeuren van_,het ge
schil over Irian werkelijk tot dl3 gevreesde. onnoemelijke moeilijkheden met en 
in Indonesia zal leiden. Want dezelfde motieven, die Amerika drijven om Irian 
voor zich te reserveren als onderdeel van haar tweede front, nu.een oorlogs
verklaring tegen China in de lucht hangt, deze zelfde motieven kunnen Ameri
ka er evenzeer toe drijven om alles in het werk te stellen-dat desondanks In
donesia niet .geheel uit de Amerikaanse machtssfeer verdwijnt en er dus onder 
meer geen open oorlog met Nederland komt of iets van dien aard. Aangezien 
wij van hetgeen de Amerikaanse machthebbers van vandaag werkelijk van plan zijn 
zo goed als niets weten, en het alleen maar uit hun feitelijke daden achteraf 
kunnen lezen, zijn voorspellingen, wat er in de verhouding Nederland~Indone-
s ia gaat gebeuren, dan ook onmogelijk. . 
Voor mij staat echter één ding vast: Wat er in de tot dusverre uitgebrachte 
officiële rapporten is beweerd, is voor een groot deel onzakelijk geklets. 
Het beroep ~ran de Nederlanders op versëhillen in planten en dieren tussen 
lndonesia en Irian, om daarmede een póHtieke scheiding te argumenteren, is 
eenvoudig belachelijk. Op St.Kilda ko.wt·~~n bizonder soort winterkoninkje 
voor, de enige afwijkende variëteit van de Europese winterkoning. Nog nimmer 
is dit een argument gèweèst om te zefjgenf St Kil da los van Engeland! Het 
zich beroepen op dergelijke argumenten alleen al, bewijst, dat hèt daarom 
nièt gaat en dat de werkelijke argumenten~\,erzwégen worden. · 
Hetzelfde geldt van àlle naar voren gebrachte argumenten, ook van die, welke 
de schijn hebben, ernstiger te zijn. Zélfs het argument, dat de bevolking van 
Irian de aansluiting bij Indonesia niet wenst is ondeugdelijk, want 1e staat 
vast, dat de bevolking van Irian zich irr'het geheel niet kan uitspreken, 
aangezien met ongeveer 8/9 van deze bevoiking ieder contact hoegenaamd ont
breekt, 2e moet ik van degenen, die zicli\wèl hebben uitgesproken, ernstig 
betwijfelen, of zij diegenen vertegenwdordigen, die zij tenminste kennen of kun
nen kennen; en 3e heeft de ontmoeting mé"t de leider van hen, dè heer N.Jouwe 
bij mij zeer sterk de indruk gevestigd, da~ deze man volkomen horig is aan de 
Nederlanders, in nog ergere mate dan de·-tegenlroOordige Nederlandse regering 
en de partijen, die haar steunen, aan de Verenigde Staten van Amerika. Deze 
man denkt niet als Papoea, maar als Nederlander. 
Ook de beloften jegens en de plannen mèt land en volk van lrian, die beide 
partijen hebben naar voren gebracht, komen mij voor slechts een camouflage te 
zijn van de werkelijke, namelijk wereldpolitieke, achtergrond van het geschil. 
llan beide partijen neem ik aan 1 dat ze evenmin van plan als bij mach te zijn om 
ook maar iets hoegenaamd te doen voor de-ontsluiting van Irian. De kosten, 
die hierbij gemoeid zijn, zijn zo onnoemèlijk groot, dat iets dergelijks te enen 
male valt buiten de sfeer van de practisc·he politiek. 
Mijn vermoeden als bui tenstaander is, dat de republiek Indonesia op het ogen
blik z-zowel-1-he!f.ût apparaat als de middelen mist, -om dit werk tèr hand te 
nemen. Mijn stellige overtuiging is, dat Nederland desnoods wel beschikt over 
mensen, die dit zouden kunnen doen, maar dat juist het slaafs opvolgen van 
de budgetaire bevelen uit Amerika meebrengt, dat men zulke onzinnige bedragen 
wegsmijt aan een tot niets leidende bewapening en het eigen maatschappelijke 
leven in Nederland reeds nu dusdanig ondermijnt, dat er ook niet maar een 
spoor van ruimte overblijft om de voor de ontsluiting van Irian benodigde 
milliarden over te houden. 
Het beeld van de olifant op zolder, dat kortgeleden is gebruikt, is juist en 
laat aan duidelijkheid niets te wensen over', behalve dan dat het beeld nog 
veel te zwak is. Men moet dus dit alles verwijzen naar het gebied van sprook
jes. en drogredenen. Ik geloof, dat de ver-eniging Nederland-Indonesië in haar 
kortgeleden gepubliceerde verklaring de. zaken ju i st heeft gesteld. 
En hiermede, Redactie, meen ik U een b.eetje te hebben duidelijk gemaakt, waar
om ik niet in staat ben U over de nabije ontwikkeling van de verhouding Neder
land en Indonesia iets anders te zeggen dan: Ik weet met geen mogelijkheid, 
wat er gaat gebeuren. Het wordt natuurlijk anders, dan wie ook denkt, èn com
pleet anders, dan men zegt of vermoedt, omdat de factoren, die deze ontwik-



keling bepalen, op een gebied liggen, dat zich naar vermogen in het duister 
hult, ·het gebied namelijk der wereldpolitiek. Ik kan alleen de hoop uitspre
ken, dat dè macht van India en de andere landen, die zièh in deze laatste 
kwart eeuw van de politieke ovèrhee'rsing door Europa hèbbeh bevrijd, zodanig 
zal toenemen, dat zij paal en perk zullen stellen aan de twèe agressieve 
machten des verderfs die op het ogenblik het werèldbeeld bepalen, U.S.A. en 
u.s.s.R. 

L!:·t:H.van Wijk. 
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I.R.IAN AAN INDONES.IY: Sebelum Konperensi Irian mulai antara 
Belanda dan Indonesia,, Ruklih Peladjar 
Inàone'Siil. di' Nederland p-'e'rnah mengeluar

kan pendiriannja tentang masaala'h tersèbut. Oengan perantil.raài'l màdjalàh 
Rupi ini dapatlah kami urnurnkan is-i statement itl:l, jang sunggtihpun ti.llah 
d;i.kiriin pada semua surat chabar ~Ie pernah dimuat: 

In verband met de komende Irian-conferentie ziet de Rukun Pelàc;tjar lndo
nesia (de Indonesische Studéntèn Vereniging in 'Neder land) 'het als éeh nood
zaak om onderstaande verklaring af te geven: 

Nederlanders, 
Student':n- en Jol'lgeren-organisaties in het bij;zonder 

Ç>ver enkele dagen vangt de I rian-conferentie aan, welke zal worden gehouden 
tussen de Nederlandse én Indonesische delegatie, voor dit doel samen~esteld. 
Veel is er reeds geschreven en gespi"'ken over de wijze hoe men dit probleem 
zal aanpakken, teneinde tot een bevredigende oplossing er van te kunnen ko
men. Immers, deze bespreking zal zeer in he.t bijzonder een toetsst'een zijn van 
de samenwerking tussen beide volken; daarom houdt elke groep, die verantwoor
delijkheidsgevoel bezit tegenover het volk, zich voortdurend bezig met dit 
Irian-probleem. 
O~k wij, Indonesische studenten hier in Nederland, kunnen ons niet afzij~ig 
houden;, en achten het als onze nationale plicht om tèn aanzien van deze 
brandende Irian-kwestie onze houding te bepalen. Daarbij houden wij terdege 
rekening ·met de realiteit in Indonesië, diè,'bij veronachtzaming èr van, 
~icht beide volken zou kunnen schaden. 
Op grond hiervan vestigen wij Uw welwillende aandacht op de volgende punten: 
De Indonesische Revolutie, gemanifesteerd in de Proclamatie op 17 Augustus 
1945, is naar binnen een sociale revolutie, die de ingewortelde koloniale 
elementen-- feod~lisme en kapitalisme-- doet verdwijna~. Naar buiten een 
nationale revolutie, die de koloniale status opheft, en een vrij en souve
rein land (het voormalige Ned. Oost-Indië) doet geboren worden voor het ge
hele Indonesische volk. 
Het feit, dat Irian aan Indonesië behoort overgedragen te worden, alsnog 
vóór 1 Januari 1951, heeft diep wortel geschoten bij het Indonesische volk. 
Irian bij Nederland betekent nee.n koloniaal gebied in een zelfstandige staat". 
De Tweede Wereldoorlog levert een overduidelijk bewijs van de strategische 
betekenis van Irian voor Indonesië, zodat Irian verdedigd moet worden door. 
het Indonesische volk. • 
Bij het oplossen van het Irian-probleem dient Nederland zijn economische be
langen in Indonesië niet uit het oog te verliezen. 
Twee keren heeft Nederland zich misrekend door gewapend op te treden tegen 
het Indonesische volk, hetgeen veel ellende aan beide volken heeft toege
bracht. Er had toen veel broedvergieting plaats. Vele r.ijkdommen van het 
land werden vernield, dit alles ten•gevolge van de misrekening. Dat dit 
voor U ten voorbeeld strakke! 

Moge U allen een klare en rustige geest gegeven zijn, zodat een ieder voor 
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zich zijn bijdrage kan leveren tot de verwezenlijking van: 
"IRIAN AAN INDONESIE" 

- 0 -

Amsterdam, 2 December 1950 
Namens de Rukun Peladjar Indonesia 

HET DAGELIJKS BESTUUR 

KENJATAAN SEDJARAH 

Kal au ki ta lajangkan pandangan kewak tu jang sudah dan menengok pada per
djuangan nasional di Asia dan tanah djadjahan jang lainnja, maka selalu 
akan kita djumpai hal ini, bahwa peladjar mengambil bagian jang tidak ketjil 
dalam perdjuangan malawan sîpendjadjah. Hal ini ta 1 terketjualinja terdapat 
di~~rakat jang sedang bergolak, larena arus revolusi, umpamanja di Negeri 
Tiongkok. Pada waktu jang achir-achir îni tidak·ada lapangan, d1mana pela
djar tidak mentjurahkan tenaganja, kita lihat sipeladjar sebagai penulis 
surat untuk pradjurit-pradjurit jang masi'li buta huruf, sebagai agi tater;' po
li tik didalam tentara, sebagai pemain sandiwara atau sebagai pernimpin ke
budajaan. 
Oemikian djuga halnja di Indonesia. Kita kenal peladjar dengan TRIP-nja 
(Tentara Peladjar}, dengan IPPI-nja, disemua lapangan kita ~etemu peladjar 
jang sedang îkut berdjuang dengan rakjat. Njatalah, bahwa tugas kita ber
lainan dengan kebanjakan peladjar Eropah. Sebagai konsekwensi dari pada ini 
harus berlainan j)\<l:la sikap kita dan sama sekali tidak dapat kita tjondongkan 
langkah dan sepak terdjang kita pada usaha mereka. 
Sikap peladjar jang kita lihat pada waktu perdjuarigan di Indonesia sesu.dah 
perang ini, terdapat djuga dimasa sebelum perang. Pada waktu itu masjarakat 
Indonesia mulai berhasil mendapatkan kaum inteleknja dan tenaga-tenaga jang 
terpeladjar dan sedang berusaha pula memupuk bibit untuk malebarkan kaum 
terpeladjarnja. Walaupun istimewa kedudukan kaum terpeladjar ini kalau 

A J O, 

(lihat hal.l6) 
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~ ~b.,diog)<M '''9"" cakJ•t bi>~, toh ''"'" '"'"" '""''"' di'9'• '""' 
tal bebas dapat memilih pekerdjaannja; lapangan pekerd:»annja terbatas. Dis-
kriminasi jang dirasakan semendjak masuk bangku sekolah hingga tamat pe
ladj!iran.1, dan sukarnja untuk mentjapai kedudukan, menimbulkar:~ k.esadaran, 
bahwa usaha untuk meluaskan lapangan pekerdjaan mereka ta' dapat -<lipisahkan 
dari usaha jang lebih besar jaitu; perdjuangan rakjat untuk kemerdek~an: 
Bagaimanakah halnja dengan kita di Negeri Belanda? Sudah berbedakah Kepen
tingan rakjat dengan kepentingan kita? Ada j ang bilang: "Tunda dulu kepen
tingan bersama ini, gua keluar negeri melulu untuk beladjar.u Memang kita 
keluar negeri untuk menun'tut ilmu, tetapi ini ta 1berarti, bahwa kitaharus 
.membatasi pemandangan ki ta dan bertjermin sematamata pada masjarakat jang 
ada ~isekeliling kita. Terbataslah dunianja bagi banjak kawan kita, terba
tas antara gedung Universiteit dan ruangan beladjarnja, antara buku vaknja 
dan existentialisme, antara mambatja surat chabar Belanda dengan mambatja 
madjalah "Merdeka 11 ataupun terbatas antara~ be-bob da111 samba. 
Ingatlah, bahwa dua faktor menguasai keadaan dunia sekarang. Pertama, re
volusi jang sedang berkobar di Asia. Oengarlah gemuruh rakjat j~ng sedang 
bergolak di Asia. Perdjuangan rakjat di Asia ta 1 akan terhenti , karena 
adanja perdjançjjian antara Bao-Dai dan Perantjis. Kita lihat sedjarah Tiong
kok, pemerintah Chiang Kai Chek pun dis'ebut berdaulat dan akan memilih dja
lan merdeka untuk kebaikan Tiongkok. Tiongkok jang masih dalam tjengkeraman 
kapitalis luar negeri mengalami nasib jang malang, rakjat rnakin lama rnakin 
sengsara diisap, hingga achirnja rakjat memerdekakan diri dan mematahkan 
rantai pendjadjahan. 
Dalam garis besar di lndonesia pun ada dua golongan: golongan jang kepen
tingannja terletak dalam perdjuangan rakjat (tani dan 6uruh}, jaitu golongan 
anti-imperialis, dan gplongan jang kepentingannja terpaut dengan kepentingan 
modal asing dan membe1a hak2 modal asing ini. 
Kedua: lapuknja sistim: kap i tal is jang hampir menemui adjalnja. Ki ta ingat 
akan perkataan Jaures, pedjuang perdamaian jang mengatakan, bahwa hawa kapi
talisme· penuh dengan antjaman perahg. Hal ini terang djuga sekarang, segala 
persiapan perang tel ah diadakan, produksi perdamaian diganti dengan produk·si 
perang. Tindakan ini dilakukan untuk menjembuhkan penjakit2 jang memang 
sudah tersimpul dalam sistim ini. Tapi perang ini, bukan berarti perang 
terhadap suatu negeri, tapi perang untuk menindas tiap gerakan kemerdekaan, 
tiap gerakan rakjat dan karena dahsjatnja sendjata berarti djuga pembunuhan 
tèrhadap seluruh umat manusia. 
Dengan sendirinja kita peladjar mempunjai soal2 sendiri jang chusus menge
nai penghidupan dan peladjaran kita, tetapi hendaknja kita djauhkan penghi
dupan jang semata-mata timbul, karena ki'ta bertjermfn pada masjarakat ketjil 
sekeliling kita. Tempo akan terus melangkah dan kita akan rugi sendiri, ka
lau kita menutup mata terhadap ken jataan se dj ar ah, dan 
terhadap p e 1 a d j a r a n s e d j a r a h. Hendaknja dalam merient.ukan 
langkah-langkah kita selandjutnja, memperhitungkan dua hal itu. 

Amsterdam, 12 Februari 1951 

I "Pani tera Pemuda dan P-etadjar Indones ia". 
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RUKUN PELA~JAR INDONESIA (RUPI) PERHUBUNGAN 
KE~UAR NEDERLAND 

Dari pengumuman2 dan beberapa artikel dalam madjalah ini, sudah tjukup 
ternjata, bahwa Pengurus Rupi sedang sibuk menjempornakan organisasinj~ ke
dal,am. 
Selain dari kegiatan kedalam itu, Rukun Peladjar kita berusaha pula mengada
kan perhubungan keluar neger i. Dalam uraian· in i akan berturut2 di tjeri terakan 
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setj~~a ringkas perhubungan kita dengan Indonesia, Djepang, Belgia dan ~ rant11s. 

iNBBijESIÁ. Terima kasih Pengurus ~t~kan pada Nona Susilowati, angg~uta 
Parlemen Republik Indonesia, jang felah mengirim madjalah2, penuh dengan be
ri ta2 dari tanah air. Saudari in i mengetahui, bahwa lambat laun k i ta akan 
terasing dari Indonesia, djika tidak mengikuti berita2 dari sana. Lagipula 
Nona Susilowati berdjandji, akan sendiri berusaha memparerat perhubungan 
kita dengan mahasiswa2 ditanah air. Ketika saudari ini berada di Nederland 
pernah ia berkata: "Laat zien dat jullie bestaan". Njata dalam kalimat ini, 
bahwa dunia kemahasiswaan harus merupakan suatu masjarakat jang dynamisch, berdjiwa muda. 
Oleh dorongan jang "opbouwend" itu, Pengurus Rupi telah berlangkah sendiri, 
mentjari dan mendapat perhubun~an dengan Perguruan Ting~i jang terkenal di 
Jogjakarta, jáHJ hGadjah Mada • Oari Jogja telah ditenma madjalah "Gadjah 
Mada", jang berisi beri ta2 kemahasiswaan disana. Tak lain harapan ki ta, agar 
supaja Perguruan Tinggi Gadjah Mada itu, akan barkernbang mendjadi faktor jang 
sungguh penting untuk pembangunan Negara. 
Perhimpunan Mahasiswa Bandung (P.M.B.) dengan gembira dan terima kasih telah 
mambalas surat adjakan Rukun Peladjar Indonesia untuk bertukar fikiran dan 
bekerdja kedjurusan penjempurnaan Negara. 
OJEPANG. Saudara2, anggauta Rupi, tentu tak mengira, bahwa dari Tokio djuga 
sudah diterima surat. Memang disana Badan Peladjar Indonesia (B.P.I.) merasa 
perlu "exchange of information" dengan tjara jang tak bertentangan dengan 
aliran atau istiadat. Anggauta B:P.I. sekarang berdjumlah 60 orang. Mereka 
menuntut peladjaran teknik, kehakiman, ketabiban, ekonomi, kesenian dan pendidikan. 

BELGIA. Pada pertukaran tahun, atas usaha Rupi tjabang Amsterdam, diadakan 
toer ke Bruxelles dengan maksu d "c~l~brer la Saint-Sylvestre et la F@te de 
Nouvelle An

11
• Nasehat Duta kita disana ten-t!u tak akan kita lupa, ja 1ni: 11Beladjar tjepat. Negara menanti". 

PERANTJIS. Pun dengan kedutaan Republik Indonesic di Paris telah ada perhu
bungan. Rupi Nederland sudah mendapat kepastian, bahwa Ambassade kita akan 
memberi bantuan sepenuhnja, djika dalam bulan Djuli j.a.d. sêlurllh~Ràpinmènga
dakan perdjalanan'kèkot,1Paris~ s~~a~ edaran·~entang·perdjalanan ini, selakas 
mungkin akan dikirim kepada masing2 anggauta. 

DEWAN. PIMPINAN RUKUN PELADJAR INDONESIA (RUPI) 
NEDERLAND. 

Amsterdam: Secr.: 
.l?enro;;r.:us Harian 

1. Ketua 
Marnixstr.290 (Dalam NegeriJ - Waalstraat 34 11 (Luar Negeri) J.C.Breemer 

2. Wk.Ketua Sajoko Sastrokarena 3. Penulis I : Chairun Caropeboka 
4. Penulis 11 : O.M.Sarapil 

Tjabang Amsterdam: 
Secr.: Véchtstr.4 
1. Ketua 
2. Wk.Ketua 
3. Penulis a.i. 
4. Bendahari 
5. Pembantu 

Tjabang Utrecht: 
Secr, HoDbemastr. 
1. Ketua : 
2. Penulis 
3. Bendahari 
4. Pembantu 
5. " 
6. " 

: Usman Basari 
: Eddy Achmad 

Eddy Achmad 
F.Karimoen 
Ch.Taihitu 

6 
E.Noerhadi 
Goenarso 
T. Angl<ow 
Soewondo 
Wahjoedi 
Wisaksono 

5. Bendahari/Pembantu: Lalu Usman 
Tjabang Leiden 
Secr.! Breestr. 12la. ~ 
1. Ketua : T. Ozul Haf as 
2. Penulis : R.Sujono -R'~~ .. 'tJ-1 
3. Bendahari : Nj.R.W.Sumabrata1,

1
i 

4, Pembantu I : ~.A.Lopulalan 
5. Pembantu II : St. Asin {.vv 

~ .J Tjabang Del ft: ----
Secr. Tweemolentjesvaart 24 · 
1. Ket u a : R. Bismo Soetedjo 
2. Penulis : M.Busono 
3. Bendahari : R;Soemargo Soeleman 
4. Pembantu : N.A.D.Sutan Asin 
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~ORT V.AN KB 

Voor CM{ I 

17 April.--19 ... 5:;.:1=· ___ "'""' 

No. 2428/VIII .-17 APR. 1951 

Betr., AZIATisCH :rEUGooo~ARI:rs • . ACÎiJ_torrsq . 
~ ~~ . 

Volgens de VoZ. van d~ ~· John B~ zou 
__. ~n Ju~~;RParijs een Azi~ti@li jeûsdÖÖasr wdfden gëJen. 
~ ohn zou zelf' de promotor van d t congres zijn. Zeer ,veel 

Indones!sclie student~n uit Nederland ·hebben plannen o.m aan dit 
congres deel te ne.men. 

De ex-G.G. VAN STARKENBORGH STAOHOUWER en 
PAMONTJAK zouden reeds toegezegd hebben op dit congres te spreken. 

Verzonden aan: HBVD en CAW I. 
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Voor C.AW l: 

No. 2401/VIII 

l~·, 0 ".. 1951· 
. .. p-··-" 9 April 
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Betr. : .ONDERHOUD MET DE V ._z. v.d. RUPI, JOHN C. BREMER 

Op Vrijdag 6 April j.l. heb ik een onderhoud ge-
~ · de v.z. v.d. RUPI, JohnC. BREMER. 

Volgens BSEMER was er van een uiterst linkse of 
-- ~ ,·communistische politiek van de RUPI als organisatie geen sprake • 

. . /"':' f Zelfs van een verschuiving naar links in de laatste tijd kon niet 
/g-ij : worden gesproken. ~ 
' . F. · Als organisatie doet de RUPI niet aan politiek:f 

• I 'V,..,- Wel werd getracht van communistische zijde in-
vloed te verkrijgen in de RUPr en op de Aziatische studenten in 
het algemeen. 

Als zodanig zag hij het c o.mi t é P ANITERA PEMUDA 
~êii P.ALADJAR INDONESrE. Deze organisatie was volgens he.m door de 
P.r. ppgericht .met het do~l o.m. .meer invloed te krijgen in intel

actuele Aziatische kringenjfDe P.r. was langzamerhand verworden 
tot een arbeiderspartij .met een zeer kleine intellectuele top • 
. 14./ De se taris van de R ROEN 4AROPEBOK!_, 
ás teve • Dez rs on as co.m.mu-

7/fl geer neer, doe geen stra e partijman. GAROPEBOKA 
f]Owas nog .min of .meer een zoeker. Zijn invloed in de RUPr was gering. 

Wanneer hij de communistische ideeën in de RUPI wilde gaan propa
geren, dan werd hij i.m.mar fel aangevallen door zijn .mede H.B.-leden1 

De sa.mens.melting van de RUPI met de CHUNG SAN ~ 
een Chinese studentenvereniging, die zeer links georiënteerd was, 
wilde nog niet erg vlotten. 

Wanneer het de legers van MAO TSE TONG in Korea 
slecht ging, dan vertoonde deze Vereniging wel pogingen tot toe
nadering en spraken ze over Warga Negara worden, doch als het in 

V~
. ree. goed ging voor de Chinezen, verflauwde hun enthousiasme weer. 

~· · Van het bestaan van een zgn. Arabische studenten-
eraniging onder leiding van rBRAHIM wist hij niets af. 

Volgens hem bestaat er wel een zgn. Isla.mietische studentenvareni
ging "The International I slamee · Studenb:f'. Deze organisatie .. heeft 
ongeveer een jaar geleden een .meeting gehouden in Leiden. Deze 
.meeting was op touw gezet door IBRAHIM, die bij de wereldomroep 
in Hilversum werkt. De v.z. van deze Vereniging is de .medisch 
student HASAN TAN, iemand van gemengd Chinees Ambonnees bloed. 
Deze TAN heeft verleden jaar nog een bidstond geleid op Backers
hagen, waaraan o.a. Moh. ROEM heeft deelgenomen. Toen ook de studie
beurs van deze TAN werd ingetrokken, verflauwde zijn enthousiasme 
voor de Republiek aanmerkelijk. Thans heeft hij een beurs van de 
Ver. Hulp aan Ambon. 

Arabisc~e studenten zijn er in Nederland maar 
enkelen, o.a • .ALAT.AS te Amsterdam, ZAHABOJIDIN SHER, welke personen 
echter geen volbloed Arabieren zijn. 

·Meerdere gegevens over deze .meeting in April 
1950 zijn door .mij aangevraagd. 

Volgens BREMER deed deze Vereniging niet aan 
politiek en waren de he.m bakende leden niet links georiënteerd in 
tegenstelling .mat de andere bier te lande bestaande Isle..m.ietische 



( . · 

Vereil.i$ing Dl'l'PERHIMPOENAN ISLAM, wa·arin PAK NOER ALI en een 
dans·er K.AB.ANA, wonende aan de Cbrechtstraat te Den Haag een rol 
spelen. 

BREMER vertelde aan een andere Ambonnees, die eveneens 
bij dit onderhoud. tegenwoordig was, dat hij een Ambonnezen-kamp A_ 

in of bij Assen had bezocht. . r/ 
De .Ambonnezen daar waren volgens he.m zeer .militant. Velen 

wilden· naar Korea. De kinderen deden niets anders dan soldaat je 1 
spelen. · 

"De Hollanders zîjn gekn, hadden ze tegen he.m gezegd. 
"Als ze· ons onze gang hadden laten gaan, hadden we heel Indonesi8 
véroverd". Over het èten, dat in dit ka.mp verstrekt werd, was hij 
zeer goed te spreken. 

Verzonden aan: HBVD en CAW I • 
n 
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RAPPORT VAN KB 

'Voor CAW I 

No. 2394/VIII 

Betr.: RUPI EN P.I. 

.t 2. ./.z I 
...... ~rl. rJ ,/. /i',{ 
•• API.195t --

ACD! -t()6 r !1 5 April 1951. 
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Uit doorgaans betrouwbare en goed geinformeerde bron 
werd het volgende vernomen: 

Donderdag 22 Maa-!il't 1951 is er een vergadering van 
<,·:_ (') 1 ""'de RUPI geweest. Slamet FAIMAN zou op het laatste moment hebben 
I tj4 () S afgezegd. · - - · 

;. / Op deze vergadering werd weinig interessants gezegd • 
• J ' Belangrijke mededelingen zouden slechts aan bepaalde personen monde_

ling worden doorgegeven.-

. , 

Volgens informant zou de P.r. thans ook min of meer 
ondergronds werken • 
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.No. 1108 -'51. 

. /,jtl·" ·/f;-rJ." · -"·-- •wtr 
Onderwerp: " . T u N A sn. 1/. (IJ'. I /JL . ACD/t I / 0 AC 't-<.. 

(O.rgaan -Van de RUPI. )//!1 ,. ~ 1PJ.I Jo '1.· y _ . 
. · , · i. ; ~ V e ~ "f( -r o u w e ~ • - • J1 

/(iJl·'~ . tA~I% ,.. . 
_ · Hierbij .wordt ·t.oegezonden îiet onlangs verschenen eerste" o.F&bruari -

... / numrilèr van de lste jaargang van het maandblad "TUNAS" ( -Ui taprui tsel 

V
\ t\r / Uitbo-tten, doch het best te vertalen door '1 GROEI" ) ~orgaan· v.an de 
~ in Nederland. gevestigde Indonesische - studenten - organisatie-·--a.è: 
\~ .. " Jl[)KUN PELADJAR INDONESIA", bij afkorting genaamd "RUPI", 

Evengenoemd orgaan "TUNAS" is op te vattèn als een vmortsetting van 
het ~oorheen door de "RUPI" uitgegeven blaé}. nsOEARA RUPI" {De stem 
va:n ·äe RUPI". · · 

~ ~a.n à~ '?-~~voering vgn llit e'rste numrn;r van "'I'UN~zijn kennelijk i • 

enige -ko. s.te1;1 ge sp._end. eard.Hei gehl!lel geeft - fhéd64i60r h-et illustra""'. , 
tieve opgenomen foto~materiaal, betrekking hebbende o~ het bezoek · · 
aan Nederland van de voormalige Indonesische minister A. Mononutu ~ 
een t~jpögrafiscl:J. vrij goed· verzorgde indruk. · .. 

_De algemee - politieke .- inhoud kenmerkt zich, door bi.jd~se.n JZ:ii~~At 
1~ .. de_ bi~ U bekende, ';i tgesproken,vommunist~.· sch georienieeMe ,P%f .. 

Dr~ W~llem, Freder~k, WE.Rf.BEIM· geboren .te St.Peter-sburg,l6 Novem-1 
· 'ber 190?• - • 

2. de· evene~ns uitgesproken comrnunistis.c·h gèorienteerd.e b<i'eniging 
;'Á · . van Indon·èsiërs, de " PERHIMPUNAN INDbNESDlA"; : 

ft
·LJp -- 3. de. communisti.~ch geor.:Lenteerde .I_ ndope-sische jongeren- en studen-. 
(tf• - _ tenkern "§WDA~N PE~AH IijOONE~IA" ._In verband hiermede 

"/ wordt gewezen ophet vC:rffiëide ~n Hei dezz. schrijven No. 336?-A+ ftJ 50 van 8 Maart 1951, waarbij als juiste naam van deze studenten-r-
,1/0 ·c _ kern we~~ op~ege~en : "PANITARA". Met p.an zekerheid grenzen~e . ! 

Y waarschiJnliJkheld kan nu worden· aangenomen, dat ~e naam ltuq.t J .' 
t'PEMUDA DAN PELADJAR INDONESIA", terwijl met het woord "PANITE!!!'!. i 

bedoeld wordt de secretaris of het s~cretariaat van deze gï'Sep,· 
Het artikel is dan ook getekend met : Panitera Pemuda dan Pe~á-
dJ ar !ndone sia. , ~ 

..__.-t_b~e~medewerking van 'NERrHEIM - PERHTIVIPUNAN INDONESIA - en P~ DAN 
j J'ELADJAR INOONESIA, is een duidelijke aanwijzing voor de - in de 

laatste zes _maanden reeds eerder gemelde - "veraohuiving naar links" 
- v·an de RUPI. Zie de dezz.· brieven No. 2931-B-50 van 11 November 
1950; No. 1052-P-46 van 8 November 1950 en No. ?181-A-48 van 6 
Maart 1951. 

Op de binnenzijde van de voorpagina staat de samens~elling van de 
redactie-staf van, "TUNAS'', welke samenstelling geheel gelijk blijkt 
aan qte van het dagelijks bestuur van de RU!>I - zie de binnenzijde 
van de achter-pagina .:.. -

De pe rsonali~ , ~at-~~_j..:!'~~~I}~-'!~~~9::.j".~@,$!~J~ ~!ls]l!-u.Ll!B;U. ... ~ffi!PI. , 
tevens 'redact-~e-s al. van de "TUNA-s" · ·z~Jn : · ·- --,1' 1 Vo~itter : Johannes, Carolu§, E:tm:ËMER, geboren (1-?-1919 te HoJ.-. : <~ - -~ ·1andia, bekend. -

X f_ Vtqe-voorz.: Raden Saijoko SASTROKARONO, geboren 11-8-191? te Djokja-
-- · " _ karta-, bekend. _ _ . 
,~1 le. secr. J : Choiroen CAROP.EB?KA, géboren. 30-3-1924 te Menggala, 
_ bekend. . .. 1 
",'l.l>s-
1

1 2e. secr. : David, Manenda; SARAPIL, geboren lf?-10-1920 te Enemawi, 
) .; · bekend. • 

XI Penn.meester en_m~dewerker : ~ LALU USMAN, geb~r~n 3l-?-1S22 te 

(In dit 
Selong, bekend. 

-2-
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, . -----~~--~Ini ditYIV.êrbà-hd wordt gewezen op het vermelde in -4e 2~ alinea 
\ · .-:!:~~'~ .. ~ .. tvan pagina .. 2-~:v;an het dezz. schrijven No. 1052-P-46 van 8 Novem
\ \0} .. per 1950, WS.ftli.in genoemde Choiroen CAROPEBOKA genoemd wqrd t als 
t· · ··~Äf!yo-orzit-'t~r"y~.r;t de ROPI. Zijn functie bij de RUPI blijkt nu dus 
\·~·--~-~rem rechte te _zijn : le secretaris. V.) 

~ ·. N~ de inleidende, tn de Indonesische taal gestelde, artikelen 
· · vän-'-eerdergenoemde BREEMER en van de waarnemend Hoge Gommissaris 

. ·. . ~NA1 -.welke artikelen geen bi-jzonderheden bevati(en, volgt de 
· iJdrage van prof.dr. WE-RI'HEIM in de JIJederlandse taal. · 

-~ 0. 

_ Dan volgt op pagina 7 het artik~l van de PERHIMPUNAN INDONESIA, 
hetwelk op de pagina's 8 en 9 wordt onderbroken door enkele pho
to's van de lezing, die MONONUTU op 3 Februari te Amsterdam voor 
de BUPI gehouden heeft - zie het dezz. schrijven.No. 2931-C-50 
van 6 Februari 1951. 
. In het artikel van é5 PERHIMPUN.AN INDONESIA wordt voor zover no

dig de aandacht gevestigd op de volgende passages, luidende (ver-
taald) : · • · ·. ( -

" V()lgens deze bepalingen kon Indonesië het gelee.qde geld niet 
" gebruiken zonder toestemming van .Amerika. Tot dusver mocht 
'' 20 millioen dollar gebruikt worden ter verbetering van wegen
" transport~iddelen- havens en d.ergl.·Het do.el is duidelijk. 
" An~erhalve ·eeuw geleden, in de tijd dp.t Daendels naar I!].done

~" sie werd·gestuurd om het eiland ~~va tegen de Engel?e aanval 
" te verdedigen, werd met grote haast - activ:lt~it - "de grote 

· 'tt postweg vab Anje:s naar Banjoewangi" aangelegd~ Tháns heet dit 
n anders : Indonesië doet mede aan het behoud van de Westérse 
"vrijheid en beschaving •. De overeenkomst met de "Eximbank" -
n Export-Import :Bank - heeft ons (Indonesië) met handen en voe
" ten aan het Amerikaanse· imperialisme gebonden. In dit opzicht 
" is het dan ook duidelijk, dat elke afspraak van de Ronde Ta
" fel C'önferfmtie, reeds naar het buitenlandse imperialisme 
n wees. Laten wij de Hollanders niet de voo·rdeur uitzetten, ter
" wijl wij het .Amerikaanse imperialisme door de (achter) keuken 

eur binnenlaten". 

schrijver van dit ar~ikel op : 

.· rr Onze kameraden - broeders - die te Praag studeren kunnen ge

." tuigen hoe de l-evens-standaard daar van dag tot dag verbetert 
" De prijzen- dalen e.n het peil v.an het onde:t'\AQ.js stijgt. Dit is 
" een- zaak we-lke nog buiten het begrip ligt _van he,n, die hier 
n in We st-.f!:uropa leven. 
n De voorbeelden uit Sovjet Rusland steken nog nieer de ogen 
n uit. Wanneer wij de mogelijkheden in de Sovjet-Unie hestude
n ren, kunnen wij voor ons zeer :\nteressante ding~_n leren. Zo 
" wordt daar thans reeds gewerkt en mogelijk gemaakt, dat een 
n steppeland ter grootte van West-B:qr.opa bebqst wordt; de zand
" zee· Amoe-Darja (ter grootte van Sumatra) krijgt e_en irrigatie 
n stelsel, welk8 het tot vruchtbaar l-and zal maken". 

~ ~ t . . . . . 

Op_pagina 12 volgt dan een bij4rage van Mt, f•H• VAN ljJK, be
stuurs-lid van de V-e:reniging UNede~land.!.Indonesie"-, vHF?i!i hij 
zijn zienswijze geeft over de kwest!l~~_Nieuw Guinëa en daarbij 
verwijst naar-de verk·lal'i!lgtdoor de;~yereni.ging Nede~land-Indone
sië onlangs uitgegeven. (Bedoelde verklafing werd U als bijlage 

' ~ van het dezz. schrijven,No. 4300~0-28-50 yan 11 Januari 1951 toe-

~
-~-~ gezond_ en. V.} 
-'" · B doelde 

IJ.~- -3-

( 
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No. 1108 - '51 
van 27 Maart 1951. 
Vertrouwelijk. 
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-~ Bedoelde Mr. J.H. VAN WIJK is met aan zekerheid grenzende waarsohijn-+- lijkheid identiek aan de bij U.bekende Johan Hendrik VAN WIJK, gèbcren 
2-6-1907 te Amsterdam, wonende Bijweglaan 31 te Bennebroek. 

1 .!:iet artikel onderte_ékend met "Panitera Pemuda dan Peladjar Indonea,:].a" 
toont een duidelijke linkse strekking maar levert geen nadere bijzonder-
heden op. · 

Op de binnenzij de van de achter-pagina staat een opgave van de afde
lings-besturen van de RUPI. Van het afdelings-bestuur Amsterdam volgen 

er de namen en personalia : 
--~~zitter : Raden Usman Hasan BASARI, geboren 19-10-1926 te Tasikmalaja 

student aan de Gemeente Universiteit te Amsterdam en wQhen
de Amstel 31 III Amsterdam. 

ace-voorz.: Raden Hadi DJOJOSEPUTRO, geboren 4-9-1926 te Mr. uornelis, 
, Y7-rro. bekend. . . 

. X 1
1 

~::>eb"retaris : E.ddy, Tenku ACHMAD, geboren 17-11-1927 te Bui tenzorg, bekend. 
·/ Penn.meester:Feliza, Karma, .b.:dita, KARIMOEN, geboren 24-8-1930 te Blitar 

student aan de Gemeente Universiteit te .Amsterdam en wonen-
~·- @ de Kinderdijkstraat 54 I te Amsterdam. · 

x_' Li Jti : Cyrus tiii TAIHITU, geboren 15-5-1929 te soembawa-besar. 
bekend. 

De aandacht blijft op het maandblad "TUNAsn gevestigd. .~Sin de. 

v. 3. 
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Tahun I No. I .Februari 1 951 

T u N A s 
Madjalah Rukun J?eladjar Indone.sia 

MASA MEN'UN.TU-T 

Sa lam dan Bahagia, 

Rukun Peladjar Indones ia pernah bersuara. Suaranja 
dikertaskan dalam madjalah "SUARA RUPI", jang sudah 1 
lama tidak bersuara lagi. Mendjadi bisukah ia?Dibisu
kan :b:iêh "surrciunding factors atau inside information"? 
Wallahu a'lam! 
Tetapi kini masa menuntut, bahwa RUPI harus bersuara 
_dan ber- "outside-information". Réveil RUPI harus 
dipantjarkan kesegala djurusan alam •. Teristimewa ke 
Indonesia, tanah-air bangsa Indonesia, karena masja
rakat Indonesia diperantauan adalah sebahagian dari 
masjarakat Indonesia ditanah-air. Xedua masjarakat 
ini t idak dapat dipisahkan satu dari jang la in oleh 
sia:pa:pun dan a:pa:pun djuga. 
Berkat keinsafan inilah jang mangadjak sidang pengurus 
RUPI pada konperensinja ttgl. 16 dan 17 Desamber 1950, 
supaja .mengeluarkan suaranja ••••••• sebagai tunas. 
Maka tunas itupun berkata: "Laat mij stil groeien in 
Uw tuin, opdat eenmaal mijn bloemen en vruchten de le
gende mogen zingen van mijn zwijgend verleden". ') 
Dan djikalau sidang pembatja meluaskan tunas ini ber-;. ::: · -__ 
tumbuh dalam kebun hati sidang, maka jakinlah kami, 
.bahwa RUPI akan dapat diumpamakan dengan a ir-:pasang 
dilautan hidup jang mengantarkan sidang ke Pantai 
Bahagia. 
Akan tetapi bukan sadja diminta dari sidang pembatja, 
supaja meluaskan tunas ini bertumbuh dalam kebun hati 
sidang, mela.inkan djuga supaja sidang memeliharakan 
tunas ini dengan dj-alan memberikannja embun jang men-. 
dir.is, hawa jang menjedjukkan dan tjahaja 1I!atahari 
jang menghidu:pkan. Terserahlah kepada sidang tjara 
apa jang sebaik-bàiknja untuk pemeiiharaan tersebut. 
Kami aangat berterima-kasih -terhadap J .M •. Wakil Komi sa
ris Agung Republik Indonesia di Neger1 Belanda, jang 
ti dak· segan untuk menjumbangkan tenaganja, supaja 
perahu RUPI dapat madju dengan ladj.u untuk kepentingan 
Nusa dan Bang sa • .Sumbangan:-sumbangan lainnja jang be
ru:pa karangan dan• jang telah dimuat dalam nomor ini 
pun memenuhi kami dengan perasaan terima kasih • 
Oleh sebab itu kami Pengurus Harian (~fusat) berseru 
kepada seluruh sidang pembatja 1 teristimewa anggauta
ïrj:i;;~;t-!~;y;t-Khan, "Gayan", hal. BB 



anggauta RUPI: 
"Undur· é, undur é, djanga~ undur é, 
apa datang dari muka, djangan undur éP' 

.Zaman telah mengizinkan, alam t~lah menentukan, supaja 
kita menjingsing lengan badju, madju serentak, bersama
sama m~nentukan sikap dan sepak terdjang,lalu: 

MENDA.JUNG. PERAHU 

Ladju 0 do ............... . ladju mendajung 
kesana ••.•....•..••• ke-pulau idaman. 
.Ladju .••.•••...••••• ladju, .dJangan ombak 
melintang melambat perdjalanan. J 
Siap adik • . . . • • • . • . • siap kakak, 
djaga kemudi •..•...• tetapkan-naluan ·~ 
Mar i , • . • • • • • . •.• • . • . • mar i, sa ma· bergerak, 
aambil mendajung kea.rah tudjuan. 

Liha t , • , • • . • . • • . . • • • lih~t di sa na! 
Ke-pulau hidjau jang makmur, 
tempat beristi.rahat melati djiwa, 
ladju .....•.•••••• ~. ladju mendajung perahu. 

PENGURUS HARIAN, 
- 0 - .Ketua. 

:BELADJAR DILUAR NEGER! SUA.TU KEPENTINGAN :BESAR 

Sudah setahun lebih telah lampan semendjak kedaulatan 
de jure diserahkan kepada Republik Indonesia. Lebih 
daripada setahun lamanja Re publik Indo.ne sia telah bera.
da di-tengah2 negara2, jang merdeka dan berdaulat. 
Pada tanggal 30 September 1950 Republik Indonesia dia
kui sebagai anggauta Persatuan :Bángsa2. 
Peristiwa2 jang tersebut diatas ini adalah hasil per
djuangan bang sa Indone si a, jang suda.h selajaknja di~ 
banggakan· oleh masing2 putera dan p'Q.teri Indonesia. 
Peristiwa2 itu menggembirakan, akan tetapipun male
takkan beban jang berat atas pundak negara kita jang 
muda ini. 
Negara2 lain dengan eegera sehabis Perang Dunia II da
pat melaksanakan pembangunan kembali dengan segenap 
tenaga, akan tetapi bukanlah demikian halnja dengan In
d-onesia. Bukan sadja pembangunan baharu itu tak dinsa
hakan setjara jang lajak, bahkan perdjuangan kem.erde-
kaan jang lima ·tahun lamanja i tu mau ti dak manmengaki bath .1 

kan kemunduran; j.i. kemunduran bukan dilapang pereko
nomian dan keuangan belaka, akan tetapipun dalam hal 
kebudajaan. Boleh dikatakan dalam waktu lima tahun itu, 
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Mr. R. Tg.Djoemh~na Wiriaatmadja. Beliau pernah berkata: IIQjangan memper
malukan Inaones1a" 

maka Indonesia hampir tak mengalami kèmadjuan perkem
bangan kulturil, jang djuga disebabkan oleh tiadanja 
hubungan jang perlu dengan neg~ri2 ~ain. Berhubnng 
dengan perikeadaan jang malang itu, perguruan pun 
-dimasing2 tjabangnja- menderita kerugian2 jang hebat, 
Kini Indonesia menghadapi tugas unt~ rn.e:m.bangunkan 
perguruannja, Tugas ini sungguhlah tak ringan. 
Pe.nglaksanaan tugaskewadj i ban in i a .l. ·disukarkan 
oleh karena kekurangan tenaga perguruan jang ta'tju
)!:up idjazahnja dan oleh karena kekurangan bahan2nja 
jang diperlukan. Djustru Indonesia aangat membutuhkan 
tena·ga, terutama untuk pembangunan tehnis, jang harus 
dilaksanakan setjepat mungkin. 
Demikian salah s.atu dari ber-matjam2 masalah, jang 
dihadapi Indonesia. 
Salah satu djalan-untuk menjelesaikan soal ini-ialah 
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mengirimkan para pemuda Indon~sia ke panti2-perguruan, 
.dimana sadja dj ika peladjaran ti dak dapat di tuntut di 
negeri sendiri agar angkatan muda kita ini dapat me
nuntut ilmupengetahuan .dan memperoleh ketjakapan untuk 
tugas kewadjiban, jang akan mereka hadapi kelak. · 
Menunggu-nunggu hingga Indonesia telah selesai di
bangunkan kembali, hingga deradjat-p.erguruan telah 
mentjapai tingkatan jang sempurna adalah tak mungkin. 
Ketinggalan2 itu harus dikedjar; Jang harus mendjádi 
tudjuan ialah, supaja Indones ia didalailt->;o--hal ini ber
diri sederadjat dengan bangsa2 lain, 
Maka dari .i tu dalam masa, ~ni adalah sang~t penting 
bagi Indonesia untuk -disamping memperhebat penuntutan 
ilmu pada sekolah,2 tinggi di dalam negeri- dJuga mengi- , 
rimkan pemuda2- dan pemudi2-nja ke luar negeri untuk . ~
mentjakapkan diri guna bermatjam2 djabatan, jang da-
lam tempo jang sesingkat-singkatnja harus didapatkan 
pemangku-pemangkunja, Djumlah djabatan2 tadi pun tak 
sedikit, 
Pemerintah Republik Indonesia insjaf benar2 akan ke
pentingan ini; maka itu bagi pemuda2 Indonesia- jang 
telah membuktikan bahwa mereka _mempunjai hasrat dan 
pembawaan besar untuk belad jar ... dan jang orang tuanja 
tak mampu membeajainja-dibuka djalan untuk mentjapai 
pengetahuan itu dengan memb.erikan tundjangan uang,agar 
mereka dap.at menuntut peladjaran j.ang pen ting untuk 
Nusa dan Bangsa, Selain daripada beasiswa untuk be
ladjar di Indonesia, maka Pemerintahpun mengadakan 
beasiswa2 untuk beladja;r diluar negeri. 
Selandjutnja kepada mereka.- jang · mampu. membajar ongkos 
peladjarannja sendiri-diberi kesempatan untuk men
transferkan uangnja keluar negeri, Untuk Indonesia 
peraturan2 ini berarti suatu pangorbanan jang tak sa
dikit, oleh karena mambaratkan pösisi devisen negari~ 

_Pu te ra dan pu ter i Indones ia, ja:J;Lg beruntung mendapat 
kasempatàn menjambung peladjarannja .diluar negeri dan 
menamatkannja, harus.lah menginsjaf i hal ini, T .. erlebih 
dahulu saja~kan disini, bahwa mereka diluar nege
ri dapa.t meluaskan alam pemandangannja .. Mereka dapat 
beladjar kenal dengan ke.budajaan negeri asing i tu; 
mereka'berkesempata.n menjelidiki peri ... keada.an sosial 
negeri. tempat mdreka beladjar, Para peladjar Indone
sia harus mempergunaka.n kesempatan2 ini dengan sak
sama, agar dapat memperguna.kannj.a dala.m djaba.tannja 
kelak, dan dangan demikian bermanfaat bagi Nusa dan 
Bangsa. 
Diatas telah ka!IIi njatakan betapa besarnja kebutuhan 
Indonesia akan tte:na:ga2 jang tjakap, dida;Lam waktu 
jang setjepat inungkin, .Setia;p warganegara Indonesia, 
jang sedang menuntut ilmu, haruslah menjeauaikan pè~ 
ladjarannja dengan kepent ingan tersabu t, jakni harus-
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lah mereka menamatkan peladj.arannja setjepat mungkin, 
agar 'dapat mentjurahkan tenaganja untuk membantu peilt~ 
bangunan dan perkembangan negerinjal 
Ibu Pertiwi Indones ia mengharap-haraiJkan tenaga mereka. 
Sebagai achirulkalam sedikit tentang nisbah antara pe
ladjar Indones ia dengan peladjar2 bangsa as ing. Masa
peladjar adalah masa, d imana sipeladjar dididik dan 
dipersiapkan.untuk tugas kewadjibannja dihari kemudian. 
Maka dari itu hendf'.klah mereka mentjari hubungan serta 
parsahabatan dengan lain2 peladjar, agar dengan tjara 
sedemikian timbul auatu panghargaan timbul-balik tar
hadàp pendirian masing2, Rendaklah mereka turut sarta 
dalam organisasi2 mahasiswa/paladjar serta adat2 ke
biasaannja dengan tjara jang patut. 
Kami harap, aemoga para peladjar Indonesia di negeri 
Belanda, akan mempergunakan sesungguh-sungguhnja ke-
sempatan jang bagus tadi. 
Tentang kemadjuan2 dalam paladjaran, maka dengan gem
bira dapat kami katakan, bahwa lapuran2 jang kami te
rima mengenai hal itu, umumnja tak menimbulkan perasaan 
kurang puas. Semoga berlangsunglah hendaknja hal jang 
sedemikian tadi! Amin. 

DE DYNAMISERING VAN 
HET OOSTEN 

Mr.R.Tg,Djoemhana Wiriaatmadja. 

- 0 -

Kapada para pembatja kami sadjikan sum
bangan buah karangan daripada Prof.Dr. 
W.F.Wertheim, sebagai sambutannja atas 
keluarnja "dummy nummer" madjalah kita. 
HendaknJa inti karangan ini merupakan 

bahan renungan bagi para anggauta Rupi sekalian. 
Dan kepada beliau

1
kami,Sidang Pengarang mengutjap banjak terima kasih atas 

kesediaan beliau 1tu untuk menjumbangkan buah pikirannja. 
Sidang Pengarang. 

"Een onverzadigbare honger naar goedkope arbeid" - zo omschrijft Bruno Las
kar in zijn leerzaam boek "Human bondage in Southeast Asia

11 1
) de voornaamste 

drijfveer van de kolanialt exploitatie. Hij toont aan, hoe deze exploitatievorm 
in de verschillende perioden telkens weer nieuwe gedaanten aannam; hoe sla
vernij en pandelingschap eerst in betekenis toenamen toen het kapitalisme 
dieper in de landen van het Oosten doordrong, hoe later herendiensten en 
cultuurstelsel, contractarbeid en horigheid, schuldslavernij en loonslavernij 
elkaar afwisselden met de voortschrijdende ontwikkeling van de kapitalistische 

exploitatievorm. 
In zi~ analyse van de historische ontwikkeling schrijft Laskar zeer treffende 
dingen. Het betoog 11o0rdt pas vaag en zwak, waar de schrijver het heeft over 
de mogelukheden om aan deZ6ffi~enselijke onvrijheid een eind te maken. Want de 
schrijver verwacht een oplos'si!ng van de kant van de goedwillende en dèmocra
tische gezindheid van werkgevers en regeringen. En dat, terwijl alle lessen 
der geschiedenis er op wijzen, dat geen enkele sociale groep een blijvende ver
betering van zijn levensvoorwaarden heeft bereikt, anders dan uit eigen kracht. 

In de 19de eeuw betoogden de economen, dat elk individu zich liet leiden door 
=~~-~~:~=~~~=~-=~~enbelang. Ook de arbeider zou, mits vrijgelaten om af te 

1 ) Chapel Hill, 1950, p.210 -5-



spreken wat hij wilde, zijn eigenbelang op verstandige wijze ~unnen en moeten 
dienen. 
Men heeft in Engeland kunnen zien, wa-t deze veelgeroemde contrac.tvrijheid 
voor de arbeidersklasse heeft betekentf! 
Welwillende ondernemers, waaronder Robert Owen, hebben in die tijd getracht, 
uit humanitaire overwegingen verbeteringen te brengen in de levensomstan
digheden van de arbeiders. Deze pogingen zijn alle mislukt. 
Pas de arbeidersbeweging heeft een wezenlijke verbetering in levensomstan
digheden kunnen bereiken. En daarbij is gebleken, dat ook de arbeiders· hun 
welbegrepen eigenbelang kunnen behartigen. f:!aar dat zij dit eigenbelang niet 
opvatten in de individualistische, egoïstische geest, waarin de liberale 
economen leefden. Zij ontdekten, dat tot hun voornaamste wapens behoorde de 
solidariteit- de weigering om de eenling ~it het verband m~t zijn lotgeno
ten te laten lichten, de gezamenlijke strijd om de vruchten van de grotere 
productie ook aan de gezamenlijke arbeiders ten goede te laten komen. Zij 
streefden niet naar een verbetering van de levensomstandigheden van de en
keling, ten koste van de overigen - rij waren pas tevreden met een verbete
ring van arbeidsvoorwaarden, wanneer deze hen allen betroffen. Zij begrepen 
hun belang evenzeer: zij leerden de betekenis kennen van het "Eendracht 
maakt macht". 
Toch neemt men voor West-Europa en de Verenigde Staten nog altijd aan, dat 
de wezenlijke vooruitgang; de dynamisering van de maatschappij, te danken was 
niet aan samenwerking, maar aan individueel initiatief, aan individuele in
spanning en individuele concurrentie. In hoeverre dit beeld klopt met de 
werkelijkheid, valt nog te bezien - tenslotte zijn ook de naamloze vennoot
schappen, de trusts, de land:>ouwcooperaties, de stedebouw, de Zuiderzeewer
ken, de Amerikaanse projecten voor atoomsplitsing alle te danken aan het be
ginsel: Eendracht maakt macht. loch beweert men in het Westen nog te gelo
ven aan het beginsel van het vrije initiatief •. En in zekere zin is dit in de 
Westerse samenleving te begrijpen. Oe~ondernemers zien, dat die arbeiders 
hard werken, die het er om te doen is, individueel vooruit te komen, terwijl 
de collectiviteit, door de bestaansveiligheid van de arbeiders voorop te 
stellen, het opvoeren van de werkprestatie remt. T.en dele ligt dit aan de 

f
itructuur van on. ze. maatschappi.8, aan. de be.langent.e.genstelling. tuss. en werkge-. . er en werknemer. . 

e groótste betekenis van de Russische en later de Chinese revolutie is ge
weest, dat men daar tracht de maatschappij te dynamiseren niet met een beroep 

p het egoïstische individu, maar door de samenwerking zelf als dynamische 
actor voorop te stellen. Door de belangentegenstelling tussen werkgever en 

werknemer, tussen bezittende en arbeidende klasse op te heffen, wil men be
reiken dat ook de collectiviteit niet, zoals bij ons, een remmende, maar 
juist een machtige dynamische factor wordt. Het individu, de kleine koopman, 
de kleine industrieel, hebben in hèt Posten niet meer de kans gekregen de 
maatschappij om te vormen. Zij konden niet op tegen de - door samenwerking 
verkregen! - macht van het ~esterse kaeitaal, aarom kon daar alleen de . 
collectieve krachtsins annin van arbe1.ders en boeren de ban van de tradi-
l.one ·e maatsc appe i e s ruc uur 
maat~chapeel~ke vernieuwing. En d~arbij bleek! hoe machtig Cle~ ~namische co•
lect1.vl.te1t an worden, wanneer zu van techn1ek en wetenschap 1.n volle om
~ang gebruik maakt, niet ten bate van de enkeling of van een beperkte so
ciale groep, maar ten bate van de collectiviteit zelf. 

In Indonesië zijn er velen, die thans, na het verwerven van de staatkundige 
vrijheid, een dynamisering van de maatschappij verwachten van een ontwikke
llng der individuele krachten. aj zetten alle hoop op een ontwikkeling van 
de Indonesische handel, van de vorming van een sterke boerenstand, van de 
opkomst van een inheemse industrie. 
Het lijkt mij onwaarschij~lijk, dat deze opkomst van een Indonesische midden
stand voldoende zou zijn om de Indonesische samenleving te revolutionneren. 
Oe maèlitspositie, die de grote monopolistische concerns, ook in Zuidoost-
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Azië, innemen, maakt het ondenkbaar dat er in dit stadium van de kapitalis
tische ontwikkeling nog speelruimte zou zijn, waar ook ter wereld overigens, 
voor deze dynamiserfng op individuele bas is. En zou er nog .een Indonesische 
kapitalistenstand van enige betekenis ontstaan - dan zou de Indonesische boer 
en de Indonesische arbeider hiermee nog niet geholpen zijn. Zijn arbeidskracht 
zou de koopwaar zijn, die ook deze"Indonesische kapitalisten zouden trachten 
zo goedkoop mogelijk te bemachtigen. Oe maatschappelijke ~tructuur als zodanig 
zou er niet wezenlijk door veranderen - en de maatschappelijke ontwikkeling zou 

l 
er niet doo. r gedynamiseerd .·worden., zoals in het huidige India duidelijk blijkt. 
Veel meer reden is er, voor de dynamisering van Indonesië heil te verwachten 
ván de arbeiders en boeren zelf. Dezen tonen, de moderne organisatievormen 
stèeds beter te·bèhè~rseg.De arbeiders op de landbouwondernemingen -eerst 
die van Java, nu die van Dali - tonen een solidariteit, zoals de West-Euro
pese arbeider die niet meer opbrengt. En hierin ligt. dè grootste levende 
kracht van Indonesië. 
Voorlopig is deze kracht grotendeels gericht op doeleinden, .die tegenoverge
steld schijnen aan die van een m<~-atschappij in ontwikkeling. De productie wordt 
er niet mee bevorderd - zij wordt er door lam gelegd. · 
Maar de positieve waarde van deze stakingen is, dat zifrrrîsschien een ontwik
keling zullen bevorderen die de belangentegenstelling tussen werkgevers en 
arbeiders kan opheffen. Zou dit gelukken, dan zal deze zelfde solidariteit 
een machtig wapen kunnen worden, om de productie van Indonesië snel op te 
voeren op een zodanige wijze, dat deze arbeiders mede kunnen beseffen belang 
te hebben bij een vergrote productie. 
Moge het Oosten het Westen leren, dat techniek en wetenschap geen wezenlijke 
betekenis hebben voor de mens, wanneer zij egoïstische of militaristische 
doeleinden dienen; en dat de macht en het effect van deze hulpmiddelen tien
voudig wordt vergroot, wanneer de mens ten volle gebruik maakt van dat ande
re wapen~ de menselijke samenwerking. 
Slechts zo dient de mens - Oosterling en Westerling - zijn welbegrepen eigen
belang. 

W~f.Wertheim. 

INDONESIA KEMANA ? 

Negara jang sebenarnja mendapat kemenangan l;lesar dalàm peperangan dunia lalu 
ialah Amerika Serikat. Amerika keluar dari Perang Ounia II sebagai negara 
jang lebih kaja daripada sebelumnja. Akan tetapi susunan masjarakatnjalah 
jang menjebabkan bahwa kekajaan ini malahan mendjadi tjelakanja. 

Barang2 bikinan industrinja jang sebenarnja bisa. memenuhi kebutuhan seluruh 
dunia tida bisa didjual dan dikeluarkan seperti semestinja, karena rakjat 
Amerika sendiri rnakin kurang tenagamembeli (gadji tida sama naiknja dengan 
harga barang) dan luar negeri tèrutama Eropah Barát sahgat melarat karena 
masih menderi ta akibat Perang Dun ia .. II. Késukaran perekonomian kap i talis, 
jang sekarang dinernakan perekonomian 11 bar.at" ini dibesarkan lagi karena 
banjak neg_!ira2 di ·Eropah limur dan Tiongkok merobah susunan perekonomiannja 
mendjadi susunan ekonomie demokrasit rakjat. Negara2 ini dengan beratus-ratus 
djuta penduduknja tertar ik pul a dari kalangan perekonomian ~api talis. In i 
sama sekali tida berarti bahwa negara2 demokrasi rakjat tida mau berhubungan 
dengan dunia kapitalis. Pemerintah2 negara2 baru ini, berulimg-ulang menga
takan bahwa mereka ingin mengeratkan perhubungan dengan negara2 apa sadja 
as al perhubungan in i diselenggarakan den.gan setjara persemaan hak. Sebal iknja 
Amerika selalu menghalang-halangi perdagangan antara Eropah Barat dengan 
Eropah Timur, dan seumumnja antara dunia kapitalis dengan dunia demokrasi 
rakjat. Crisis susunan kapitalis diperhebatkan lagi karena djadjahan-djadjahan 
dar i dunifo kapi talis sudah membron tak, tida setjara dahulu dengan rapat2 dan 

(Lihat hal. 10) 
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perang sabil akan tetapi pèrdjoangan keilierdekaan dari negeri2 djadjahan di 
Asia sudah ~n~ mendjadi pèpèrangan besar-besaran dengan memakai houwit
zer, stengun dan raket. Maka dari itulah dunia kapitalis jang dikepalai oleh 
Ameriki!n Serikat sudah tardjerumua dalam ar is is jang tak kurang hebatnja 
dal"i crisis tahun !929-1933. Pada tahun 1949 ( hanja 4 tahun ~èsudahnja pe
rang dunia berhentil) produksi Amerika turun dengan 15l' jaitu sama dengan 
diwaktu crisis 1929. Penanaman kapital turun dari $ 21:500 djuta hingga 
3 15.300 djuta. Menurut taksiran Monthly Labor Review kaum penganggur dari 
segala matjam {ada jimg tergolong 11 punja pekerdjaan, tètapi tida bekerdja") 
berdjumlah 15 djuta. lnilah beber~a !lngka2 jang telah dapat menundjukkan 
betapa hebatnja penjaki't jang mèn!J!Iinggapi tubuh Amerika Serikat. 
Djuga Indones ia tida bebas ·dari.i tekanan Amerika. Kal au ki ta tida membuta
tul i, mak a diwaktu ter!l!lh!il'r in i kekuasaan Belanda mak in terdèsak keluar, 
akan tetapi pengaruh Amerika makin mendalam di Irtdonesia. I-ngatlah utjapan2 
dari pembesar2 Amerika jan9 mènuntut supaja Indonesia masuk kedalam front 
peperangan Amerika; tjukuplah kita menjebutkan disini perdjandjian dengan 

_Expo~t-Import. Bank (Eximbank). Menurut persetudjuan ini, Indonesia tida bisa 

{

memakai uang pindjaman i tu seinder persetud~uan dahulu dari Amerika. Sekarang 
jang sudah dibolehkan ialah pemakaian S 20 djuta untu~ mémpèrbaiki djalan 
lalu lintas dan perlengkapan transport, pelabuhan2 dsb. Maksudnja sudah te
rang. Satu setengah abad jang lalu, waktu Daendels dikirim ke Indonesia untuk 
mempertahankan pulau. Dja.wa dar_i .. se.ra_ n.gan .I.ng .. ge. ris, .·m. aka dengan sangat giatn~à 
dibikin. t•,g qrgt~,,:po.::._;,~,?J,, . .V,!:!;! ... ~r1j~r: .. D.~~,!;~S.~rü\!\ïM9-~! .. ~ekarang sembojan laiil: 
lndones1a harus lku1 memp·er'l;ahankan keaäaban dan kamerdekaan barat. Persetuf'
CÜ~ dengan Eximbank itu mengikat kaki-tangan kita kepada imperialisme Ame-
rika. Mak a dar i i tu perdjoangan menentang K .M.B. i tu ·harus di tudjukan kepada I tiap2 pengaruh imperialis asing. Djangan ~a.l!\R.Ü ... .Xil<t,J!l,ange-luai"k~-.Belanda 

i ~~!!.~'L}!l.u~?; •. ~~,m~}l !"~.~=~-k~~"'":flti~~f1a!is. Amerika dar i pir:'IJY. qapur, 
Keadaan dun ia demokras i rakjat lain sekal i. Rakjat dar i negara-negara in i 
tida membutuhkan perang baru, tida membutuhkan serangan atas rakjat lain. 
Disini kita melihat kenjataan bahwa negara2 ini bisa menjusum masjara
katnja setjara rantjangan jang mendjauhkan crisis. Dua hal jang mereka bu
tuhkan jaitu, pembangunan negeri dan perdamaian. Saudara2 kita~9..~,':.~-~d;"t
~dl.·:a~,!!iM,JilEI!lij. · .i!.Ö.t~än-i?.~~l!d'eng~J_due~~!'fi~.~à~\n. 'liár i .. iti~!\i!l 

. . · · Harga2 turun, scholarship naik. Ïnilah suatu hal jang masih 

n
iluar faham orang jang hidup di Eropah barat sini. Tjonto2 dari Sowjet Rus 
ebih menjolok mata. Kalau kita mempeladjari bahan2 dari Sowjet Unie1 kita 
isa mempeladjari hal2 jang sangat interessant bagi kita. Sekarang sedang 
ikerdjakan dan diwudjudkan rantjangan untuk menanami daerah2 steppe sebesar 
ropah Barat dengan hutan; lautan pasir Amu Darja (sebesar Sumatra!) akan 
iirigasi hingga bisa berubah mendjadi tanah jang_makmur. 

Menilik apa jang tertulis diatas, kita bisa menarik kesimpulan, bahwa dunia 
sudah terbag i da_lam dua golongan. Di sa tu pi hak golongan jang hendak perang, 
di lain pihak .golongan jang hendak damai.c' _ 1 

' !~~sa.-Lu j •' · _ ~:c~::;,·n 
~ ~, · • ~ .. ,_._ ·, .·1' ' •• ·-- ·.- Kerap kali dikatakan bahwa pemerintah Indone-
s ia mendjal ankan poli tik 1 u ar neger i jang bebas. Lihatlah si kap Indonesia, 
katanja, terhadap soal pemasukàn Tiongkok kè UNO dan terhadap Korea. Sikap 
demikian i tu sebenarnja tida disèbabkan oleh ka·rena pemerintah lndonesia 
memang hendak mendjalankan politik bebas, ~kan tetapi karena kalau pemerin
tah dalam dûa sóal tersebut, dengan terang-terangan memihak Amerika, ia tida 
bisa mempertahankan dirinja terhadap seluruh rakjat Asia, jang melihat perdjo
angan rakjat Tiongkok dan Korea i tu dengan penuh simpat i. 

Rakjat Indqnesia lnengnendaki kamerdekaan LITltuk menentukan nasibnja sendiri 
dan tidak berkepentingan akan meletusnja. Perang Dunia III. Djalan satu2-nja 
bagi Indonesia tak lain dan tak bukan hanja meneruskan pèrdjoangan untuk 
membebaskan Indonesia dari segala tekanan asing, dari kolonialisme baru dan 
persiapan peperangan. Didalam perdjoangan ini tanah kita tak dapat berdiri 
sendiri dán bermain netral-netralan. Kalau kita memang pentjinta damai dan 
pentjinta kemerdekaan, màka dengan sendirinja tempat kita ada didalam go-
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longan front perdamaian. Kepentingan mereka sama dengan kepentingan kita, 
Ini bukan soal memilih pihak akan tetapi soal mengakui kenjataan. 

Perhimpunan Indonesia. 

DISEKI.TAR IRIAN MASIH NIEUW-G-UINEA 

Banjak djuga hal-hal, jang dapat diketjam dalam beleid Pemerintah kita ten
tang penjelesaian soal Irian. Umpàmanja teringatlah kita pertjampuran Pre
siden sendiri, jang djuga mendjadi suatu persengketaan s~waktu Mohd. Natsir 
mer1b~mtuk kabinètnja. Namun segala hal-hal tersebut akan dilupakan dan · 
dirnaafkan djika beleid menghasilkan masuknja Irian kedalam ling~~gg~n~~Jl. 
Usaha telah lebih dari tjukup, kalau kita ketjualikan usaha sendjata. Ingat
lah pada Presiden, jang dimana sempat berpidato tentang kartu trufnja.Ingat
la pada Mr. Jam in dan 11missie11 Irian'. Ditambah pul a dengan organisasi Ba dan 
Perdjuangan Irian, jang dalam sekedjap mata meliputi seluruh negara. Rapat, 
mosi, pawai bertaburan. Pekik 11Irian1' mendengung. 
Tapi, apakah gerangan hasilnja? Tidak lain 100% kegagalan. Jang disusul pula 
oleh bersinarnja matahari pada hari 28 Desamber 1950 dan seterusnja. 
Irian bukank ah suatu tuntutan nasional! Mengapakah kalau begitu kabinet tak 
djatuh. Suatu akibat jang setidak-tidaknJa dan sewadjarnjà. Kitasematamata 
tidak akan heran, djika kita pada tanggal 29 flesamber 1950. ntembatja, bahwa 
bung Jamin dan Bung Tomo telah ber 11hara-kiri 11 • Tidak, apapiJn tidak terdjadi. 
Kabinet tak djatuh, kesalahan -kalaupun ada-dalam beleid dirnaafkan kalaupun 
ti dak c;lilupakan. Uni tinggal Uni. B~landapun tak diboikot. 
Tapi, djika kita tindjau kembali peristiwa2 sebelum hari fatal itu, terlepas 
dari segala gemuruh perohabaran, djelaslah bah.wa: bartambah kuatnja pekik 
"lrian" 1 mendekat i hari tersebut, mangkin ·kedengaran pulalah suara2 dika
langan partai jang bersifat mengekang. 
Wakil Prel!iden Hatta menjatakan dalam rapat raksasa di Sibolga 24 November 
l950, bahwa soal Irian tidak dapat diselesaikan dalam tahun itu djuga. Men
teri Penerangan Pellaupessy menerangkan dalam parlemén bah~a sebagai Negara 
hukum, Bem~rintah berwadjib mendjamin dan mendjaga keselamatan seluruh pen
duduk. Djuga keselamatan bangsa asing termasuk oranQ2-~elanda sendiri be
serta harta bendànja. 
Masjumi, partai terbesar, mengumumkan tidak setudju dengan pembçikotan, se
dangkan P.N.I. tidàk barsedia membantu. 
Bagaimanakah kita dapat menghubungkan kedua sifat soal Irian ini jang satu 
sama lain bertentangan? Disatu pihak menggerantang, d.ipihak lain membendung? 
Jang mengakibatkan suatu anti-klimaks. Sepintas lal u seluruhnja ti dak logis, 
melainkan sangat meragukan. · 
DitHik dalam-dalam, hal ini hanja dapat dimengerti, djika kita menerima, 
bahwa Pemerintah pan partai dari sebermula berpendirian: Irian, biarpun 
tuntutan nasional, tidak boleh membaha.Jàkan, mengatjau-balaukan tuntutan2 
nasional lainnja. Tuntutan2 nasional; namLin tak didengung-dengungkan, lebih 
langsung äirasakan: soal pengFti1dppa9,soal keamanan, soal pendidikan, soal2 
ikatan el!lonomi dsb. · 
Dj ad i Irian hanja sa tu dar i sekumpulan tuntutan nas ional, dan ti dak pul a 
jang paling penting. Sjahdan, suatu regi jang dapat lleJ'l!jlca_g,ulllbin telah di
laksanakan oleh ·Pemerintah dan partai, terlebih djika dilupakan beberapa 
nada jang tak pada tempatnja, seperti u~japan Presiden pada konperensi pers 
berhu~uny dengan soal ini. 
Disamping dan diatas itu,-dan kalau kita merasa,lega bolehlah-satu peristiwa 
djelas tampil kemuka: terbukti, bahwa Pemerintah dan partai maletakkan titik 
berat pada hal2 jang betul2 berat. Mengetahui dardjat2 urgensi dari berbagai 
soal2. 
Seluruh peristiwa2 takkan dapat berdjalan baik, djika antara Pemerintah dan 
rakja_t tak ada sali_ng mengerti. Pemerintah mengerti tuntutan rakjat dan 
rakJat mengerti apa Jang aapaï diselenggarakan oleh Pemerintah. 
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Alhasil, djuga pada soal Irian djélas nampak perhubungan erat antara Pemerin
tah dan rakjat. 
Irian masih Nieuw-Gu.ineal Never mind, we are not down hearted. Asalkan Peme
rintah dapat seterusnja memelihara perhubungan dan persatuan dengan rakjat. 
Oitengah2 kekuatan2 jang menarik Indonesia ke Kiri dan ka Kanan, si djelata 
menunggu perbaikan nasib! Alangkah pentingnja persatuan itu ! 

T. Mustafa 
- 0 -

Kepada tuan Mr.J.H.van 11/ijk, anggauta pen~u:;.us per~unan Ne~Ell:;
~W,P.QJ~.sJ.a, kami minta sumbangan bua pikirannja menger\"a:"t"·J(e
gagalan perundingan soal Irian antara delegasi Indonesia dan Be-
landa jang baru lalu ini. • 
Atas:, kesediaan beliau itu tak lupa kami, Sidang Pengarang, mengutjap 
terima kasih. 

Si dan 

Waarde Redactie, 

Gij vraagt mij om een artikeltje ov~r de verhouding tussen Nederland en Indo
nesia in verband met de mislukking van de besprekingen over het vraagstuk 
IRIAN. Gij denkt zeker, dat ik daar alles van weet, omdat ik me sinds mijn 
studententijd eigenlijk onafgebroken heb geïnteresseerd voor de strijd om be
vrijding der onderdrukte koloniale volken en dus al een kwart eeuw geleden 
begon kennis te nemen van wat er in de Indonesische vrijheidsbeweging omging. 
Ik moet U schromelijk teleurstellen, want ik kan-U' onmog!llijk enige profetie 
doen omtren~ de te verwachten gevolgen van de mislukking der onderhandelin
gen over Irian. Ik kan U alleen maar verklaren, dat ik me hierbij een echte 
buitenstaander gevoel, wiens enige voordeel dit is, dat hij tenminste niet 
verstrikt zit in allerlei kleine ditjes en datjes-, die klaarblijkelijk de brei
nen van de meeste belanghebbenden benevelen. 
Deze buitenstaander gaat uit van de gedachte, dat het vraagstuk Irian, zoals 
het thans voor ons ligt, nauwelijks iets te maken heeft met Irian als maat
schappeli~ en cultureel vraagstuk. Irian is min of meer plotseling een ge
schilpuntje geworden in de wereldpol i tieke conflicten v'an vandaag. De dis
cussies in Den Haag, hoe interessant of hoe onbenullig ze ook mogen zijn ge
weest, zijn alleen maar in schijn beslissend. In de wereldpolitiek spelen for
mele en rechtsoverwegingen nooit een onafhankelijke rol. Ze komen alleen dan 
aan de orde, als ze in het conflict tussen de machten 1 door het ontstaan van 
een zeker evenwicht, een beetje ruimte krijgen. In de wereldpolitiek beslist 
meer dan elders tot dusverre nog steeds de macht en dus de overmacht. 

·1 W.ie-hiervan uitgaat begrijpt, dat niet Amsterdam en Djakarta, maar Washington 
en Moskou en misschien in dit g11val ook Delhi de plaatsen zijn, waar wordt 
bepaald, wat in werkelijkheid gebeurt. 

~
et wil mij voorkomen, dat Amerika op dit ogenblik wenst dat (de kust van) 
rian in handen blijft van een mogendhe.id, of desnoods schijn-mogendheid, die 
onder enig.e critiek of oppositie loopt in het Amerikaanse gareel, en dus 
id is van het Atlantische Pact. Zulk een mogendheid is Nederland w~l, In

dones ia niet. 
Ik geloof, dat dit de houding van de Nederlanders en van de meerderheid van 
de tweede Kamer afdoende verklaart. Anders zou volkomen onbegrijpelijk zijn, 
dat binnen een jaar dezelfde personen in hetzelfde parlement na het uit
spreken van ongeveer dezelfde beweringen eind 1949 door de knieën gingen en 
thans de poot strak houden. Dit klemt te meer, omdat de belangen, die men in 
1g49 prijsgaf ten gunste van een compleet onzekere toekomst oneindig veel 
groter waren dan die, waarvoor men thans blijft vechten in de zekerheid, dat 
dit vechtén~ mee zal brengen onnoemelijke schade voor eigen land en volk. Dit 
laatste is tenminste van vele bevoegde kanten als ernstige mogelijkheid ge
steld. 
Wie van deze gedachte uitgaat, zal ·met noodzaak ook een tweede gevolgtrek-
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king moeten maken, namelijk, dat het .eveneens waarschijnlijk in overwegende ma
té van de supèrmachten van deze tijd afhangt, of het doorzeuren van het ge
schil over Irian werkelijk tot dj! gevreesde onncemelijke moeilijkheden met en 
in Indonesia zal leiden. Want dezelfde motieven, die Amerika drijven om Irian 
voor zich te reserveren als onderdeel van haar tweede front, nu een oorlogs
verklaring :tegen China in de lucht hangt, deze zelfde motieven kunnen Ameri
ka er evenzeer toe dri~en om alles in het werk te stellen dat desondanks In
donesia niet geheel uit de Amerikaanse machtssfeer verdwijnt en er dus onder 
meer geen open oorlog met Nederland komt of iets van dien aard. Aangezien 
wij van hetgeen de Amerikaanse machthebbers van vandaag werkelijk van plan zijn 
zo goed als niets weten, en het alleen maar uit hun feitelijke daden achteraf 
kunnen lezen, zijn voorspellingen, wat er in de verhouding Nederland~Indone
pia gaat gebeuren, dan ook onmogelijk. 

tvoor mij staat echter 66n ding vast: Wat er in de tot dusverre uitgebrachte 
~officiële rapporten is beweerd, is voor een groot deel onzakelijk geklets. 

"Ret beroep van de Nederlanders op versèhillen in planten en dieren tussen 
Indonesia en Irian, om daarmede een politieke scheiding te argumenteren, is 
eenvoudig belachelijk. Op St.Kilda kom,Le.en bizonder soort winterkoninkje 
voor, de enige· afWijkende variëteit van qe Europese winterkoning. Nog nimmer 
is dit een argument geweest om. te zeggen;, St Kilda los van Engelandt Het 
zich beroepen op dergelijke argumenten a11een ·al, bewijst, dat het .. daarom 
nil!t gaat en dat de werkelijke argumenten verzwegen worden. 
Hetzelfde geldt van àlle naar voren gebrachte argumenten, ook van die, welke 
de schijn hebben, ernstiger te zijn. Z~lfs ·het argument, dat de bevolking van 
Irian de aansluiting bij Indonesia niet wenst is ondeugdelijk, want re staat 
vast, dat de bevolking van Irian zic'h in het geheel niet kan·uitspreken, 

·aangezien met ongeveer 8/9 van deze bevoiking ieder contact hoegenaamd ont
breekt, 2e moet ik van degenen, die ;;;:Jèh. w~l hebben uitgesproken, ernstig 
betwijfelen, of zij diegenen vertegenwoordigen, die zij tenminste kennen of kun
nen kennen; en 3e heeft de ontmoeting .mèt de leider van hen, de heer N,Jouwe 
bij mij zeer sterk de indruk gevestigd,. dà't deze man volkomen horig is aan de 
Nederlanders, in nog ergere mate dari 'de tegen1o.0ordige Nederlandse regering 
en de partijen, die haar steunen, aan de Verenigde Staten van Amerika. Deze 
man denkt niet als Papoea, maar als Nederlander. 
Ook de beloften jegens en de plannen met land en volk van Irian, die beide 
partijen hebben naar voren gebracht, komen mij'voor slechts een camouflage te 

~
zijn van de werkelijke, namelijk wereldp.oli.tieke, achtergrond van het geschil. 
an beide partijen neem ik aan, dat ze evenmin van plan als bij machte zijn om 
ok maar iets hoegenaamd te doen voor de ontsluiting van Irian. Oe kosten, 

I 
1e hierbij gemoeid zijn,. zijn zo onnoemelijk.groot, dat iets dergelijks te enen 

male valt bui ten de sfeer van de practische politiek. 
Mijn vermoeden als buitenstaander is, dat de republiek Indonesia op het ogen
blik z~owerlne1Lt apparaat als de middelen mist, om.dit werk ter hand te 
nemen. Mijn stellige overtuiging is, dat Nederland desnoods wel beschikt over 
mensen, die dit zouden kunnen doen, maar dat juist het slaafs opvolgen van 
de budgetairs bevelen uit Amerika meebrengt, dat men zulke onzinnige bedragen 
wegsmijt aan een tot niets leidende bewapening en het eigen maatschappelijke 

'

leven in Nederland reeds nu dusdanig ondermijnt, dat er ook niet maar een 
spoor van ruimte overblijft om de voor de ontsluiting van Irian benodigde 
milliarden over te houden. 
Het beeld van de olifant op zolder, dat kortgeleden is gebruikt, is juist en 
laat aan duidelijkheid niets te wensen over, behalve dan dat het beeld nog 
veel te zwak is. Men moet dus dit alles verwijzen naár het gebied van sprook
jes en drogredenen. Ik geloof, dat de vereniging Nederland-Indonesië in haar 
kortgeleden gepubliceerde verklaring de zaken juist heeft gesteld. 

f' i:n hiermede, Redactie, meen ik U een beetje te hebben duidelijk gemaakt, waar
om ik niet in staat ben U over de nabije ontwikkeling van de verhouding Neder
land en Indonesia iets anders te zeggen dan: Ik weet met geen mogelijkheid, 
wat er gaat gebeuren. Het wordt natuurlijk anders, dan wie ook denkt, en com
pleet anders, dan men zegt.of vermoedt, omdat de factoren, die deze ontwik-

-13-



keling bepalen, op een gebied liggen, dat zich naar vermog.èl) in hel duister 
hult, het gebied namelijk der. wereldpolitiek. Ik kan alleen de hoop uitspre
ken, dat de ·macht van India en de andere landen, die zich in deze laatste 
kwart eeuw van de politieke overheersing door Europa hebben bevrijd, zodanig 
zal toenemen, dat zij paal en perk zullen stellen aan de twee agressieve 
machten des verderfs die op het ogenblik het wereldbeeld bepalen, U.S.A. en 
u.s.s.R. 

J. H.van Wijk. 

- 0 -

IRIA.N A.AN INDONES.IE Sebelum KoApere.nsi lrian mulai antara 
· Belanda dan Indonesia, Rukun Peladjar 

Indonesia di Nederland pernah mengeluar
kan pendiriannja tentang masaalah tersebut. Oengan perantaraan madjálah 
Rupi in i dapatlah kami umumkan isi statement i tu, jang sungguhpun telah 
dikirim pada semua surat ahabar tak pernah dimuat: 

In verband met de komende lrian-conferentie ziet de Rukun Peladjar lndo
nesia (de Indonesische Studenten Vereniging in Nederland} het als een nood
zaak om onderstaande verklaring af te gevèn: 

Nederlanders, 
Studenten- en Jongeren-organisaties in het bijzonder 

Over enkele dagen vangt de Irian-conferentie aan, welke zal worden gehouden 
tussen de Nederlandse en Indonesische delegatie, voor dit doel samengesteld. 
Veel is er reeds geschreven en gesproken over de wijze hoe men dit probleem 
zal aanpakken, teneinde tot een bevredigende oplossing er van te kunnen ko
men. Immers, deze bespreking zal zeer in het bijzonder een toetssteen zijn van 
de samenwerking tussen beide volken; daarom houdt elke groep, die verantwoor
delijkheidsgevoel bezit tegenover het volk, zich voortdupend bezig met dit 
Irian-probleem. 
O~k wij, Indonesische studenten hier in Nederland, kunnen ons niet af~ijdig 
houden:;, en a_chtèn het als onze nationale plicht om ten aanzien van deze 
brandende ~rian-kwestie onze houding te bepalen. Daarbij houden wij terdege 
rekening met de reaH te i t in lr'fdonesië, die, bij veronachtzaming er van, 
~icht beide volken zou kunnen schaden. 
Op grond hiervan vestigen wij Uw welwillende aandacht op de volgende punten: 
De Indonesische Revolutie, gemanifesteerd in de Proclamatie op 17 Augustus 
1945, is naar binnen een sociale revolutiè, die de ingewortelde koloniale 
elementen -- feodalisme en kapitalisme -- doet verdwijne~. Naar buiten een 
nationale revolutie, die de koloniale status opheft, en een vrij en souve~ 
rein land (het voormalige Ned. Oost-Indië) doet geboren worden voor het ge~ 
hele Indonesische volk. · 
Het feit, dat Irian aan Indonesië behoort overgedragen te worden, alsnog 
v66r l Januari 1951, heeft diep wortel geschoten bij het Indonesische volk. 
Irian bij Nederland betekent "een koloniaal gebied in een zelfstandige staat". 
De Tweede Wereldoorlog levert een overduidelijk bewijs van de strategische 
betekenis van lrian voor Indonesië, zodat Irian verdèdigd moet worden door 
het Indonesische volk. 
Bij het oplossen van het Irian-probleem dient Nederland zijn eco~omisehe be
langen in Indonesië niet uit het oog te verliezen. 
Twee keren heeft Nederland zich misrekend door gewapend op te treden tegen 
het Indonesische volk, hetgeen veel ellende aan beide volken heeft toege
bracht. Er had toen veel bloedvergieting plaats. Vele rijkdommen van het 
land werden vernield, dit; alles ten ~evolge· van de misrekening. Dat di.t 
voor U ten voorbeeld strekkei 

Moge U allen een klare en rustige geest gegeven zijn, zodat een ieder voor 
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zich zijn bijdrage kan leveren tot de verwezenlijking van: 
"IRIAN AAN INDONESIEu 

Amsterdam, 2 December 1950 
Namens de Rukun Peladjar Indonesia 

HET DAGELIJKS BESTUUR ,; - 0 -

KENJATAAN SEDJARAH 

Kalau kita lajangkan pandangan kewaktu jang sudah dan menengok pada per
djuangan nasional di Asia dan tanah djadjahan jang lainnja, maka selalu 
akan kita djumpai hal ini, bahwa peladjar mengembil bagian jang tidak ketjil 
dalam perdjuangan malawan sipendjadjah. Hal ini ta 1 terketjualinja terdapat 
~~rakat jang sedang bergolak, larena arus revolusi, umpamanja di Negeri 
Tiongkok. Pada waktu jang aohir-achir ini tidak·ada lapangan, dimana pela
djar tidak mentjurahkan tenaganja, kita lihat sipeladjar sebagai penulis 
surat untuk pradj urit-pradjurit jang masih buta huruf, sebagai agi tater( po
li tik didalam tentara, sebagai pemain sandiwara atau sebagai pernimpin ke
budajaan. 
Demikien djuga halnja di Indonesia. Kita kenal peladjar dengan TRIP-nja 
(Tentara Peladjar), dengan IPPI-nja, disemua lapangan kita ~etemu peladjar 
jang sedang ikut berdjuang dengan rakjat. Njatalah, bahwa tugas kita ber
lainan dengan kebanjakan peladjar Eropah. Sebagai konsekwensi dari_pada ini 
harus berlainan ~la sikap kita dan sama· sekali tidak dapat kita tjondongkan 
langkah dan sepak terdjang kita pada usaha mereka. 
Sikap peladjar jang kita lihat pada waktu perdjuangan di Indonesia sesudah 
perang ini, terdapat djuga dimasa sebelum perang. Pada waktu itu masjarakat 
Indonesia mulai berhasil mendepatkan kaum inteleknja dan tenaga-tenaga jang 
terpeladjar dan sedang berusaha pula memupuk bibit untuk malebarkan kaum 
terpeladjarnja. Walaupun istimewa kedudukan kaum terpeladjar ini kalau 

[f r ~ 
<- lijl-a-t hal.l6)' 

RESTAURANT "DJEMPOLn 

Damrak 35 /------
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PELAJAN2 INDONES IA JANG DJEMPOL 
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D.I RESTAURANT DJEMPOL 

SATU -SATUN JA RESTAURANT INDONESIA 

-15-



dibandingkan dengan rakjat biasa, toh mereka merasa tertindas djuga, karena 
tal bebas dapat mèmilih pekerdjaannja; lapangan pekerdj!t.amja terbatas. Dis
kriminasi jang dirasakan semendjak masuk bang_ku sekolah hingga tamat pe
ladj~rafl.1, dan sukarnja .untuk mentjapai kedudukan, menimbulkal) k.esadaran, 
bahwa usaha untuk meluaskan lapangan pekerdjaan mereka ta 1 dapat ·dipisahkan 
dari usaha jang lebih besar jaitu; perdjuangan rakjat untuk kemerdekéj.an~ 
Bagaimanakah halnja dengan kita di Negeri Belanda? Sudah berbedakah kepen
tingen rakjat dengan kepentingen kita? Ada j ang bilang: 11Tunda dulu kepen
ti.ngan bersama in-i, gua keluar neger i melulu untuk beladjar." Memeng kita 
keluar negeri untuk menuntut ilmu, t~tapi ini ta 1berarti, bahwa kitaharus 
membatasi pemandangan kita dan bertjermin semat.amat.a pada masjarakat jang 
ada l;lisekel iling kita. Terbataslah dunianja bag i banjak kawan kita, terbil
tas antara gedung Universiteit dan ruangan beladjarnja, antara buku vaknja 
dan existentialisme, antara membatje surat chabar Belanda dengan mambatja 
madjalah "Merdeka'1 ataupun terbatas ant;ira: be-bob da!ll samba. 
Ingatlah, bahwa dua faktor menguasai keadaan dunia sekarang. Pertama, re
volusi jang sedang berkobar di Asia. Dengarlah gemuruh rakjat jang sedang 
bergelak di Asia. Perdjuangan rakjat di As ia ta 1 akan terhen ti , karen a 
adanja perdjan!jjian antara Bao-Dai dan Perantjis. Kita lihat sedjarah Tiong
kok, pemerintah Chiang Kai Chek pun disebut berdaulat dan akan memilih dja
lan merdeka untuk kebaikan Tiongkok. Tiongkok jang masih dalam tjengkeraman 
kapitalis h1ar negeri mengalami nasib jang malang, rakjat rnakin lama rnakin 
sengsara diisap, hingga achirnja rakjat memerdekakan diri dan mematahkan 
rantai pendJadJahan. 
Dalam garis besar di lndonesia pun ada dua golongan; golongan jang kepen
tingannja terletak dalam perdjuangan rakjat (tani dan öuruh), jaitu golongan 
anti-imperialis, dan gplongan jang kepentingann'ja terpaut dengan kepentingen 
modal alling dan membel,a hak2 modal asing ini. 
Kedua: lapuknja sistim kapitalis jang hampir menemui adjalnja. Kita ingat 
àkan perkataan Jaures, pedjuang perdamaian jang mengatakan, bahwa hawa kapi
talisme penuh dengan antjaman perang. Hal ini terang djuga sekarang, segala 
persiapan perang telah diadakan, produksi perdamaian diganti dengen produksi 
perang. Tindaken ini dilakukan untuk menjembuhkan penjakit2 jang memang 

. sudah tersimpul dalam sistim ini. Tapi perang ini, bukan b~rarti perang 
terhadap suatu negeri·, tapi perang untuk mènindas tiap gerakan kemerdekaan, 
tiap gerakan rakjat dan karena dahsjatnja sendjata berarti djuga pembunuhan 
terhadap seluruh umat manusia. 
Dengan sendirinja ki ta peladjar mempunjai soal2 sendiri jang chusus menge
nai pénghidupan dan peladjaran kita, tetapi hendaknja kita djauhkan penghi
dupari jang sèmata-mata timbul, karena kita bertjermin pada masjarakat ketjil 
sekeliling kita. Tempo akan terus melangkah dan kita akan rugi sendiri, ka
lau ki ta menutup mata terhadap k e n j a t a a n s e d j a r a h, dan 
terhadap p e 1 a d j a r a n s e d j a r a h. Hendaknja dalam menentukan 
langkah-langkah kita selandjutnja, memperhitungkan dua hal itu. 

Amsterdam, 12 Februari 1951 
"Pani tera Pemuda dan Peladj ar Indones ia". 

~ - 0 -

PERHUBUNGAN RUKUN PELADJAR INDONESIA (RUPI) 
KELUAR NEDERLAND 

Dari pengumuman2 dan beberapa artikel dalam madjalah ini, sudah tjukup 
ternjata, bahwa Pengurus Rupi sedang sibuk menjempornakan organisasinja ke
da~am. 
Selain dari kegiatan kedalam itu, Rukun Peladjar kita berusaha pula mengade
kan perhubungan keluar negeri. Dalam uraian ini akan ~~rut2 ditjeriteraken 
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setj~~a ringkas perhubungan kita dengan Indonesia, Djepang, Belgia dan ~ rantus. 

ffJOONÈsiÀ. Terima kasih Pengurus il<t~kan pada Nona Susilowati, B.nfl9!luta 
Parlemen Republik Indonesia, jang telah mengirim madjalah2, penuh dengan be
rita2 dari tanah air. Saudari ini mengetahui, bahwa lambat laun kita akan 
terasing dari lndonesia, djika tidak mengikuti berita2 dari sana. Lagipula 
Nona Susilowati berdjandji, akan sendiri berusaha mempererát perhubungan 
kita dengen mahasiswa2 ditanah air. Ketika saudari ini berada di Nederland 
pernah ia berkata: "Laat zien dat jullie bestaan". Njata dalam kalimat ini, 
bahwa dunia kemahasiswaan harus merupakan suatu masjarakat jang dynamisch, 
berdj iwa muda. -
Oleh dorongan jang "opbouwend" itu, Pengurus Rupi telah berlangkah sendiri, 
men~jari dan m~ndapat ~erhubun~an de~gan ~erguruan !ing~i jang.terkenal ~i 
Jog Jakarta, ja1tu IIGadJah Mada • Dal"l JogJa tel ah d1 ter1ma madJalah "GadJah 
Mada", jang berisi berita2 kemahasiswaan disana. Tak lain harapan kita, agar 
supaja Perguruan Tinggi Gadjah Made. itu, akan barkernbang mendjadi faktor jang 
sungguh pen ti ng untuk pembangunan N'e.g,ara. 
Perhimpunan Mahasiswa BRn~ng (P.M.B.) dengan gembira dan terima kasih telah 
mambalas surat adjakan u un Peladjar Indonesia untuk bertukar fikiran dan 
bekerdja kedjurusan penjempurnaan Negara. 
~· Saudara2, anggauta Rupi, tentu tak mengira, bahwa dari Tokio djuga 
sudah diterima surat. Memang disana Badan Peladjar Indonesia (B.P.I.) merasa 
perlu "exchange of informa tion" dengan tjara jang tak bartentangen dengan 
aliran atau istiadat. Anggauta B:P.I. sekarang berdjumlah 60 orang. Mereka 
menuntut peladjaran teknik, kehakiman, ketabiban, ekonomi, kesenian dan pen
didikan. 
BELGIA. Pada pertukaran tahun, atas usaha Rupi tjabang Amsterdam, diadakan 
toer ke Bruxelles dengan maksud "c~lêbrer la Saint-Sylvestre et la Fête de 
Nouvelle An". Nasehat Duta kita disana ten1!u tak akan kita lupa, ja 1ni: 
"Beladjar tjepat. Negara menanti 11 • 

PERANTJIS. Pun dengan kedutaan Republik Indonesh di Paris telah ada perhu
bungan. Rupi Nederland sudah mendapat kepastian, bahwa Ambassade kita aken 
memberi bantuan sepenuhnja, dj i ka dalam bulan Djuli j .a. d. s~Huráh"Rapinménga
dal!an·perdjala.nll.nikll~ot'IPI:!.r.(i.s,..,.stltoa,i; e!lfal!an·!t&ntang perdjllllanan ini, sele~as 
mungkin akan dikirim kepada masing2 angga.uta. 

DEWAN. PIMPINAN RUKUN PELADJAR INDONES IA (RUPI) 

NEDERLAND. 

.Pengp.rus Harian 
Amsterdam: Secr.: 
1. Ketua 

Marnixstr.290 (Dalam Neger i) ... Waalstraat 34 11 (Lu ar Neger i) 
J.C.Breemer ~ 3. Penu1is I ! Chairun Caropeboka ~ 2. 11/k.Ketua Sajoko Sastrokarono ,.. 4. Penulis I! . : O.M.Sarapil ""' 

5. Bendahari/Pembantu: Lalu Usman ~ 
Tjabang Amsterdam: 
Secr.: Véchtstr.4 
1. Ketua : Usman Basari~ 
2. Wk .Ketua :-fddy Achmad 
3. Penulis a. i. ~ddy Achmad 
4, Bendahari : F.Karimoen 'I( 

5. Pembantu .. ch.Taihitu 
v'jt..~l./f.l .,.;H.j}jllfOSóf~Ti.o 

Tjabang Utrecht: ~ 
Secr. Hobbemast~. 6 
1. Ketua : E.Noerhadi 
2. Penulis : Goenarso 
3. Bendahari : T.Angkow 
4. Pembantu : Soewondo 
5. " : Wahjoedi 
6. n Wisaksono 

Tjabang Lei den 
Secr.! Breestr. 
1. Ketua 
2. Penulis 
3. Bendaba~i 

. 4, Pembant1.1 I 
5. Pembantu II 

Tjabang Delft: 

12la. 
T .tlzul Hafas 
R.Sujoho 
Nj.R.W.Sumabrata 
R. A.Lopulalan 
St.Asin 

Sec~. Tweemolentjesvaart 24 
1. Ketua : R.Bismo Soetedjo 
2. Penulis : M.B1.1sono 
3. Bendahari : R•Soemargo Soeleman 
4. Pembantu : N.A.D.Sutan Asin 
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UITTREI<SEL 

Uit : OD 1375 

Voor: OD 373 

Ag.nr: 106188 

Naam: DEMOCRATISCHE STUDENTEN ORGANIS~TIE ttPERICLES" 

Naam: INDONESIE (ROEKOEM PAL~DJAR-te Leiden) 

Afz. : I.D .Amsterdam datum: 28 Maart· 1 51 

Aard van het stuk: DEMOCRATISCHE STUDENTEN ORG~NISATIE 11PERICLES" .................. 
KLINK8Nl3ERG geeft de richtlijnen voo:r;.- de naaste toe!Çom~t.Het bleek 

dat hij, Klinkenberg, op Woensdag 14 Maart 1951 de vergadering van het 
Amsterdamse vredes-oomite~heeft bijgewoond,zie h~t dzz. schrijven No.410-
B-50 van 15 Maart 1951. Bij deze vergadering werd bekend gemaa.kt, d.<t t de 
resolutie, welke door de wereld-vredes-raad te Berlijn werd genomen,nl. 
om tot een vredes-~erdrag te komen tussen de "grote vijf" ook in Nederland 
gesteund zal worden middels een grote handtekeningen-actie,welke op 28 
April 1951 zal ingaan.Deze actie moet ook door de F.V.S.V. worden overge
nomen.De orgsnisatie hiervoor zal nog worden bekend gemaakt. 

Besloten wordt dat ook de F.v.s.v. aan deze actie zal deelnemen, 
terwijl ook getra.cht zal worden met de RUPI en de CHUNG SAN HUI een werk
groep samen te stellen, welke zich s:peo:t.a<tl bezig z1ü houden met de strijd 

• voor de wereil:d-vrede. 
Vervolgens legt KLINKt<;NBERG er de m.druk op om naar bui ten niet te 

sectarisch op te treden~Jullie moeten goed bedenken-aldus Klinkenberg-
dat er tegen onze organisatie een wantrouwen bestaat.De bedoeling is, dat 
wij dit wantrouwen omw.erken in een vertrouwen. Een stoot in de goede rich
ting is het succes geweest, dat ·Hij- progressieve studenten- hebben geboekt 
in de actie tegen Paul van Eempen.Hierdoor hebben wij onder de Amsterdamse. 
studenten, veel aan vertrouwen gewonnen.KLINK8NB8RG draagt daarom het be
stuur va.11 ttPERICLES" op om dit voordeel u:tt te buiten door een intensieve 
propaganda-actie.Aldus wordt besloten. 

Uitgetr. door: T.G Op aanwijzing van: B I.II d 

Datum: 18-7-1951 
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~'en vervol1~c on hAt oe7.7. schrijven 1.0. 7181-1-\-43 van 6 .Llaart l95J 
· '''_:.'c'lt rr.ede,_~_ecl.ee.ld, dot oe cnndiclfltuur vBn de bij l1 belcenl1e Lucas .LiE 
2"u.:r;, t:Pbor~n 1'7-•i-lg:·G te .J!tsterdnn, voor de ... ..:î.V • ..h.-lE::denraad wel
:,:.:: c:<r:<1idntuur vrerd cesteund ~~ r llet "pro[:;res~iève-blok" : D.~.Ó.l;e
~':i.cles - 1IDPI - G!îl'llc;. ~::J.,.H HUI, 01. onbet.ende redenen is inc;etrok!:en. 

L +:.ussen is do~-r be(,oeld procressief-blok e,;ené18ffid : "concentratie 
vc.-);: :~tudenten-eEnhEiél", een kieslijst sa.m.en0esteld, zoàls kan blijken 
·,~:t ;,et llieroncîer overeenomen rondschrijven van de D.s.u.Pel·icles : 
" s. '.).(;. "}'ericles 11 

., ~)t::Cl': le ;:.v.d.-.e:·ö.enstraat l:,l .nLsterdru-:1., 8 L.<:"-nrt 1951. 

"}Je:::te l'ericlieten, 
":~et o:tö.ar"Jocretische .,.s.V .. n. ret;lement v.d. bere.;h is niet meer • 
. , ~.~et1 e ( :~:nl-c '/,ij d c onve rzetteli jkc l10lldiil6, t·, ie onze orcani sa tie steeds 
" te(__enovcr dit o_r onwettice wij7.e tot sts.nd t:,;ekoL1en reelsment heeft 
n r,r·Jl('.enonen, heeft het J,.s.V.r •• bestuur moeten besluiten om teruG te 
" keren tot het· systeEL1 van vrije, eelijke en evenredige verkiezing. 
" Let v1oord is dus thans aan de kiezers ! Op 13-14 en 15 Maart zal de 
" lH.::,1J' . .C, LEDElfi-t'>.AD worden GEKOz:b:N en vrij rekenen er vast op, dat geen 
., enkele FL~UCLruT dan thuis zal blijven. 
" iiet bestuur vms van mening, dat voor een zo gunstig mogelijke samen
"ste1linl'; van d c nieu:·re Ledenraad nodig is eenheid van alle voorstanders 
" van t::E::n democratische A.S.V • .t,. Daartoe heeft het contact opgenomen 
" l!let verschillende studenten [;roe paringen en zo is tot stand gekomen 
" F-en eenheids-lijst geheten : "Concentratie van studenten-eenheid", 

'

" \Tété: ru~n deelnenon : Periele s, het bestuur en een aantal leden der P. 
" S.F., Chinese en I-ndonesische studenten, leden der N.Z.s.o. (Zionis
" ten) en N .s.·.i. 'ers (\fereld-federalisten). 

· " De lij st voor de con eentratie van studenten-eenheid luidt als volgt : 
" 1. l.~iek l:::lERGl~Il-\l\.1.'{ ~'1. _ii'ri ts KUIPER 
" 2. 1Lenk lTIJMAN 8. Hob LARET 
" ~:. Eells B.ACillrER 9. Hans VAN MARLE 
" lh. l',red. GOHEN 10. Laszlo SLUU1ERS 
" s. :Ldy l,CllJ.'lAD 11. duzie KLEIN 
" 6. OliG Hwie Gieng (of H.G.ONG) 
" LET OJ): 'Jij lç:unnen alleen dan op een zo groot mogelijk aantal gekoze
" nen rekenen als alle vrienden van de concentratie nauwgezet boven-
" st"ande vo1borde op hun stembiljet in acht nemen, dus : 
" mn.U.ilil?r OP JULLD, BILJET DE OA..DIDATBN VPJ~ DE OONChl'!TRATIE IN BOVEN.:. 
" STJ<..ANDE VOLGO l-IDE ! ! ! ! ! ! GEEN VOORCEURSTE.M11EN ! " 

Voorts verscheen een officiële aankondiging van deze"concentratie 
van studenten-eenheid", fllsmede een totaal-candidatenlij st, in de "~ia 
C~vit~~is" van 10 r,laart 1951 3e je.argang 1·-Jo. 24, waarvan een exempl~ 
h1erb1J {S8at. 

1 
Op deze actie van de D.s.o. PERICLES kwam een re-actie van de demo

crntisch~ socialistische studenten verenicing f!MI!IA", in een door ,): 
lr::o tstL:C!10emde ve renit;ing uitgegeven pamflet, u en e : 1 
tl P.s. 
" Onze verhouding tot de lJoncentratie van studenten-eenheid. 
" Deze concentratie wil samenbundeling van alle vooruitstrevende elemen-i 
" ten in de studenten wereld. UITTJ.I!' --lL 1 

"'~ Hij hebben 
""· tPLJ !.3 -2-
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" Wij hebben de groep personen, die onder deze "omschrijving" 
" aan de A.s.V.A. verkiezingen deelneemt, onze medewerking aan 
'' hun program eeweieerd en wel op grond van het feit dat leden van 
" de studenten organisatie PERICLES een belangrijke rol in deze 
" concentratie spelen. 
n Onze verschillen met deze lieden {van Pericles) i.z. de inter
n pretatie van algemeen erkende beBrippen als democratie en vrede 
' 1 etc. zijn ·dermAte eroot en deze begrippen zijn dennate door hen 
n ·gecorrumpeerd, dat vrij het èen BEDOTTEN van de kiezers zouden 
" vinden, wanneer Hij ons met hen op één lijst op dezelfde leuzen 
" zouden verenigen. 
'' GEEN ONNODIGE VLl-<SIUP~Rll~G, lvlAAH OOK GKlili KUNS'ThhlTI~ EEN1fr.:ID 
" OP V.AGi::: DEUJ!IEN, DIB DL ASVA-KIE~RB MISLEIDT ! ~ .. 

De personalia en de juiste spelling va~de in vo~enbedoelde 
lijsten voorkomende namen van Indonesi~rs en Indo-Chinezen, volgen 
hier : 
...-.JEI.iAD, Tenkoe, .uddy, caboren 17-11-19?? te Bui tenz~rg, bekend. 
u~I ~iem Giok, mej., geboren 19-3-1928 te Semarang, bekend. 
0NG n':r:i.e Yrmg, ceboren 9-5-197>0 te B1itar, bekend. -
·_;_& Binn Kie, ceboren 2?-4-1927 te 0em.arang, beleend • .c..inde. 

v. 3. 
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11 • Nàar werd •èi110m.en ~llen op 13 ..,.,. 14 ),{a~t 1951 te . 
~Ar z.in~ ~rd. ,en _ge!loud~ to .... ·ot.·•·-.~. e. ·:~.ieq.we .rtLedtsnr~ad~ van ·.• 
Î(.)l""/ ~$Iltett Vère.niging ~~~ttrdS,~~<" · .. ·· .. · . . · · • ~ 
1 y · Hi,l'Over V'Jr$oheén.oq~'··~~·6 .'t>•riob.t in d$ .. · 

Maart 1951, 3e. · Jaa.re«li8 lt-tt,;;-:':\~', •~nu:van een .. · ·:." •oir:-ui 
voegd. luiden@ : . · /' :. :t_ , ... .. · -:-. ·~: . · 
"A,s.v .A. LEOjlllAAI) . . ~ . _;_ .: .·:::i:• · ... . ..··.. . .· : · · ·. ::; .. .· . 
"De._ÄMI .. Iëdehf:··· ~ .. : v.áll·.·· ... lift'.·~.'.·~.-~.~.~.· .. i.'~n. ·e. et:t .. ·.de ·b·· .. 41D .. re· ~~rtt. 
"houdeli ~ l'eUèJI:eJ.tt. • ~tl,t'J~:•~tutt.e )Ciesregl . · · ·a«rtMDOI.Jtl 
"twee met' alle stemmen. ~~r,,ltèt l&a~te zelf$.. · . .·-""··
,,~n~. De ,aad kàn ::à~,~~~d~Jl ·wor~e~, . ~ ~c· · .. · · .·· .. · · ... · . 
"kiezingen voor· een n.t,•'fU~'l";tii~·-.g~!W'q.«en. wordep.'f: .. ~.-· -o .. _,... 
· "ki èsreglemèn;t, dat geén· k1 e_l$:errieii ~~er k ~ t". :. ~r.: ~;~ ;;~. 

In verband met het .bovenstàende werd vernoltJienj" ·d·t·' ••. 
l op Vrijdag 23 Febru~l )..951 een beptu.ur,t,Jve:rsadenn.g · 

x .. huize v-an Willem, .. verard, n.JN'l{l!N~J:!tG; g&'bo:eJl ?.-1~-19 
bekendra Het doel 1'8 deze· bestuu~~gàdering .waa de ln().,g.,~:~~·~téllF 
be8pJ:elcen om zoveel ma gel i jlé '~Ng!iáiUd.éve jon.g~ên."·.· 
reed, van de A.s.v .A. te krijgei,i~: Dá~· dè D.d~o. P·E.R:. rGl~~r·j 
kleine organi.satie is om eeJ). Pe.~+o:Lii!l:t" ifi d!!Ze · · · .A..,~ l 

. krijgen, werd op deze bestuure7verg~ri~g bes1óten .,.éà:'*p 
_1 blok" te vormen met de volg$nde·- p~gressitd' denkend-e · ~9,.lat . 

'}Lr~; nigingen : Ojlung 9ep Rui (Indo-Oh~~~)· : .. /: 
y.f.t d'-r De bedoeling was om gezamenli:jk· •(~)}~:.. . ·d9~,.i~î 
, ,r~,,~l 1 de leden van genoemde verenig1n$en zou worden gestemd. Oll· . . . . . . . ·, -;.f;'j1 

kon men een voldoende aantal st.-xmen·· krijgen voor. een ..;. · · · . ..·• ..~i~< 
vertegenwoordiger 'in de A.G. V .A., ledenraad. · . -. •· , ' .;... . . '·\:":~ 

Het oontaot met de ,Chung ~an Hui en de WPI .. zou zo snel lli0~ .... ;;l;J~~;\ eden opgenomen, daar de kans -nes~ond, dat de sooialistj,.sohe si\i: . . . ..,_,. ·.", .~~ 
_vereniging "POLITEIA" ook tot "blok-vorming" zou overgal;lD. om :me:.-ert . ~! 
verteg-enwoordigers in deze A.s. V .A. lede.nraa~ in te soh'liliven., ; ·.··· .. ~· ~- .·;;, .. , • ~';.~; 

Voorts werd besloten om de leden ven de .D.d.O. Periel es d'l.lj.«trli~ .,,.~12t;' 
instrueren hoe er i.v.m. het nieuwe k:ies-reglm:nent gekozen moe~t:~îfOM•·,. 
terwijl :propaganda gemaakt zou worden voor het "Perio·les:.progr.ft.;à,li"'::{~ 

·geen er els volgt uit zou zien : 1. het verkrijgen van een r~gel:~&"·voo~ 
"progressieven college-gelden; 2. verbelring van huisvesting ç~.J•t~a;, , · 
ging van huishuur voor de studenten; 3. verbetering van de l'eo:.îwt~"· - . 
mogeli J"khed en. . . · ·:;:~:··:.:' · ·· ·.· ;% 

Gewezen wordt nog op het opmerkelijke feit, dat deze be8' · ... , .. · ? 
·ring gehouden werd ten huize van genoemde KLINKliNBERG . , . e .. •·· .. ·S},, .. -,., .. 'ti'~()·~;,: 
Pericles geen bestuurs-1'\ulotie meer "\ter~lt, doch zitting he~--~:,;<t• · · ... 
aftredende-T.d. V .A. ledenraad. · .... ,.. :• · .. · · 

• V 
,,.,::"; 

4 
Th3ns werd vernomen, dat de besprekingen m!!t ChunR srm, ,Hui 

goede resultaten hadden geleid en dat als eerste candidaat. 
drie verenigingen was aangewezen : ~as. p~ »HL gebo-ren .. _...,.,.,~Jiii.·•·•·w•. 

~ .;msterdam, lid van het "é:xeoutive-oàliîi tteeii van de "Intern.al;J.~~W: 
, of ~tudents". 

, :, UlTTI.I.lSEL · Uit het 
Uit: Hf~~~ , .. · "'!'~ 
Voor: ffi..J7t, > · '' 
;;:·~~ .....• 

.. .~ 1&;. 
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'<~~~' ;i~ 'het_ ,:V.· Ql'_•nstaandè en uit het naar voren schuiven van àe 
·~rl . tigaar van Lucas DE JONG, kan dé oonclusi~ worden getrokken, 

.· \ · - trat-t;bana eD,stige pogingen worden geàaan om in het studenten 
" . ;,, leven te ~sterdam. vanuit de..". ooiiDil\Ulistische I.U .s. te Praag te 

·. 1 P8D.'t't2'ft.ett4- - · - . ...._ . 
':._ Me4'ft@t~l1~t uit het vorenstaande, dat de Aziatische studen
~ ~~-.v~t~igingen Ghung San Hui en IDPI n.a.v. het samengaan 

I ,, ,. 
'·." 1 

, met .--~-· ;l'Ji.S.o. Periales een duidelijke linkse tendenz ·gaan to-

lnel'l·:F· ~~-~~--hierover .ook het dezz •. sohri jven No. 2931-B-50 van 
ll·Nov-.ber 1950 en het vermelde onàer ad I van het dezz. 
sohl'ijv~ No. 1052-P-46 van 8 Novembèr 1950). . · · · 

. ~t.: ~ij de· A.S. V .A. communistisch georienteerde Indonesiërs· 
zijD. aang~sloten blijkt uit df!J opgave in bovenaangehaald num
mer Vkn-de Folia-Civitatis pagina 4 (met rooà omlijnd}, van 

. personeh met .achterstallige insohrijvingssohuld. Bij deze op
>( t gave worden genoemd de:.:bi ~ U bekende : Raden dlamat dJKOTJ0, 
\ 1 geboren 14-7-192'7 te Djokjakarta en Ramli K..Adilvl, geboren 24-

•7-1924 te &ulit Air. Einde. ·. 

V. 3. 
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GEHEIM - RAPPORT 

Op 3 Februari 1951 heèt't de Amsterdamse af'deling van de Indo
nesische vereniging "Rukun Peladjar Indoneaia" (Rupi) een bijeen
komst gehouden voor genodigden~ Onder de aanwezigen ~avonden zich 
een vertegenwoordiger van de waarnemend Hoge Commissaris van de Re
publiek Indoneaii, vertegenwoordigers van de "Perhimpunan Indoneeia", 
de "Peraerikatan triaten Indonesia" en van de Indo Nationale PartiJ. 
Verder waren o.a~ ·unwesig enkele Indonesische communisten, Prof .Dr 
W.F.Werthefm en beatauraleden van de ~pi. . 

De spreker op dese biJeenkomst was Arnold MONONUTU, die Minie
ter van Voorlichting was in het Kabinet Hatta van de R.î.s. Hij 
sprak over: "Verschillende vraagstQkken betreffende de opkomst van 
Indoneaii". 

Spreker begon sijn lezing met het verzoek aan de aanwezigen 
om niets op te schrijven, daar hetgeen hij te vertellen had niet 
officieel was maar een zuiver persoonlijke mening. Derhalve was pu
blicatie hiervan niet nodig. . 

De heer MONONUTU, die zelf behoort tot de Partai Nasional In
donesia (P.N.I.) zeide, dat hij en de P.N.I. van mening zijn, dat 
Indonesii in elk opzicht een volstrekte neutraliteita-politiek moest 

·. voere~-., In de eerste plaats moest Indonesië zich los zien te maken 
van-Aiiêrikaanse invloeden en van de Amerikaanse dollars. Spreker 
vreesde n.l., dat de Amerikaanse invloeden de culturele en de gees
telijke waarden van Indonesië zouden verstikken. Hij pleitte dan 
~ok voor een sterke geestelijke bewapening• welke naar zijn mening 
het enige middel was om te kom.en u1 t de ch~os waarin Indonesië zich· 
thans bevind 't. 

Het was f'out te denken - aldus spreker - dat alleen de materie 
de revolutie gewonnen had. Het was vooral de geest, die deze over
winning mogelijk had gemaakto 

Het is dan oek het a treven van de P.N.I., aldus de heer Mono
nu~, om een krachtige nationale geest in Indonesië te scheppen, 
welke alle buitenlandse en koloniale invloeden kon weren. Spreker 
meende, dat de P.N.I. hierin zou' slagen en dat daarmede alle moei-
lijkheden konden worden opgelost. ~~ 

Hierop werd door de P.I.-voorzitter R.SUNI~O ge!nterrumpe~rd 
met de opmerking, dat wanneer de P.Noi. dacht toch alles te kunnen 
regelen, de andere partijen in Indonesië zoals de Partai Kammunis 
Indonesia. de Masjoemi enz. dan wel naar huis konden gaan. 

Het overige betoog van spreker leverde geen vermeldenswaar
dige gezichtapunten op. Zijn lèsing was voornamelijk een pleidooi 
voor een volstrekte neutraliteita-politiek van Indoneeii. 

12-2-1951. 
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RAPPORT VAN KB 

VOOR 0 XI ,, 

No.: 2270/VIII ·-------, 
(~~ 9 fEil 19:tt . 

CAUSERIE VAN A. MONONUTU 
------------------------ . ACD/to 

/~~~· 

Betr.: 

Aangeboden een convocatiebiljet voor een-bijeenkomst 
uitgeschreven door de R.·u~P.'I., waar de gewezen Minister van Voor
lichting van de R.'I.s.·", Arnold MONONUTU, een causerie zou houden 
over de opbouw van Indonesië en andere vraagstukken. 

Door ziekte van de Heer MONONUTU is deze causerie 
eerst op 3 Februari 1.1. gehouden 

. Een kort verslag van deze vergadering, opgemaakt door 
een betrouwbare Indonesiër, gaat hierbij. 

2 bijlagen 



Verslag van een bijeenkomst, uitgeschreven door de R.U.P.I. en 
gehouden op 3 Februari 1951 voor afd. Amsterdam 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdagmiddag om 3 uur (3 Februari 1951) hield de Heer Arnold 
MONONUTU een causerie over: 

11Vele vraagstukken,die verband houden met de opbouw in Indonesië, 
waargenomen van verschillende gezichtspunten " voor de afdeling 
Amsterdam van de Rupi. 
Aanwez±g waren ook de Professoren WERTHEIM, GALESTIN en ENGELEN. 

_ De wnd. Hoge Commissaris van de R.I. kon tot zijn spijt niet aan
wezig zijn en heeft een vertegenwoordiger, in de persoon van 
Ir.: ONDANG gezonden • 

.. Ook vertegenwoordigers van de Studentenvereniging "Pericles" wa-
~ren aanwezig. ~-------------------------------

Allereerst stelde de heer MONONUTU op de voorgrond, dat hij niet 
spreekt als gewezen Minister van Voorlichting van de R.I.S. èn 
het Aabinet - Hatta niet als afgevaardigde van de R.I. naar de 
vergadering van de Verenigde Naties in Lake Succes en ook niet 
als afgevaardigde van zijn partij de Partai Nasional Indonesia 
(P.N .'I.). 
Hij zal dus niet het standpunt van de Regering van de R. I. en 
die van de P.N.I. gaan uitdragen, maar hij zal spreken als .Arnold 
MONONUTU en lid van de P.N.,I. 
In verband daa.rm.ede verzocht hij de aanwezigen om van de cause
rie, geen verslag te maken en te publiceren. 
Volgens spreker is wat Indone_ s,i~ nodig heeft, geen materiële op
bouw, maar geestelijke opbouw. De geest van het Indonesische 
volk moet vernieuwd worden. Res~anten van het kolonialisme, zoals 
minderwaardigheidscomplex, overcompensatie moeten uitgeroe~d wor
den. Dit is alleen mogelijk, wanneer de ziel van het volk ver
nieuwd wordt, te beginnen met de tani. Dus niet alleen bij de 
groep intellectuelen en middenstanders. 
De regering moet dit flink aanpakken. Middel is voorlichting en_ 
propaganda. 
Ten tweede de opbouw van de persoonlijkheid. Dat het Indonesische: 
volk zich bewust is, nu hè~ onafhankelijk en souverein is, welke 
plaats het inneemt onder de volkeren. 
Spreker memoreerde de toetreding van Indonesie, als lid van de 
verenigde Naties. 
Voorts besprak spreker de gevoerde neutraliteitspölitiek van In
donesie, ten aanzien van Korea en de Amerikaanse resolutie. 
Spreker besprak het verschil van deze neutraliteit met die van 
Nederland in 1914. 
In 1914 zou Nederland de neutraliteit hebben verkozen, omdat het 
land te zwak was om te beslissen, welke zijde het zou kiezen. 
Maar Indonesie voerde de neutral~teitspolitiek, omdat het zich 
buiten wil houden van alle mogelijke agressie. 
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AFSCHRIFT 

RUKUN PELADJ!R INDONESIA 
(R.U.P.I.) 

tjabang Amsterdam 
Secr; Marnixstraat 290 Amsterdam, 30 Januari 1951 

UNDANGAN 

Bersana ini Pengurus R.U.P.I. tjabang .Amsterdam mengundang saudara 
menghadiri rapat anggautanja pada hari Sabtu jang aken datang, tg1 
3 Februari 1951, pukul 14.00 tepat , digedung Krasnapo1sky 1 Warmoes
straat 1?3-185 Amsterdam-C.Kämi:~~a dengan hormat supaja saudara 
djangan datang ter1ambat 1 karena tepat pukul 15.00 Paduka Tuan 
ARNOLD MONONUTU1 Menteri Penerangen Kabinet Hatta R.I.S.akan me~ 
beri tjeramäh seperti jang pernah didjandjikan be1iau tentang 

· "BEBERAPA SOAL MENGEN AI PEMBANGUN.AN DI INDONES IA DITINDJ AU DARI 
BERBAGAI-BAGAI SUDUT" 
Kepada saud.ara-saudara jang tidak sempat kami beri tabukan to1ong 
sampaikan berita ini dan datang1ah berdujunydujun. 
Kami minta perhatian saudara-saudara; bahwa. berhubung dengan tidak 
1angsungnja ra~at anggauta Tjabane; Amsterdam dalam bulan December 
1950, maka kalJ. ini tjukup atau tJ.dak tjukupnja djum1ah anggauta 
j ang hadir rap at ini dianggap sah. 

Atjara rapat: 
1. Pembentukan Pengurus Baru (tjalon pengurus 

ialah sdr. Usman Basari1 Hadi Djojohadikusumo 
dan Ch. Taihi tu) 

2. Pengumuman Pengurus Lama. 

PENGURUS RUPI TJAB. AIVISTERD.AM. 
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Verbinding : \~ , 
No. 2931 - c - 50. 

6 Februari 1951. 

Bijlage : een. 
Onderwerp : RtKtN PEL.ADJ" .AR JNDONESI.A 

(RUPI- bijeenkomst). 
Betrouwbaarheid beriohtgever:betrouwbaar. 
Waardering bericht : betrouwbaar. 
Medewerkende instanties : geen. 
Ondernomen acties : geen. '-~ 8 fEB. 1951 tf}i. 

! .. -·, 

~~~~~~~~~~ 
Naar werd vernomen heeft op Zaterda 3 Febru ri 1951 te 

14 uur een besloten bijeenkomst plaats gevonden van de Ru
kun Peladjar Indonesia (RUPI) in de foyer van Krasnapolàty 
te .Am.st e rdam. . 

voor deze bijeentomst, welke aanvankeliJk op 25 Januari 
1951 zou plaats vinden, hetgeen echter door ziekte van de 
spreker .Arnold MONONUTU werd verschoven op eerstgenoemde 
datum, werden gestenoUde uitnodigingen in de. Indonesid:l.e 
taal waarvan hierbij een afschrift en vertalmg zijn ge
voegd, aan de leden en belangstellenden over de post toe
gezonden • 

.Aanwezig waren ca. 50 personen w.o. werden opgemerkt : 
Mr. DJUMH.AN.A, waarnemend Hoge Commissaris van de Repu blik 
Indones ia; 

Prof'.Dr. Willem, Frederik, WERTHEIM, geboren 16-11-1907 
bekend. 

Prof'.Dr.Theodoor, Paul, G.ALESTIN, geboren 5-6-1907 ~ 
Batsvia, wonende Apollolaan 51 I tenAmsterdam. 

Een vertegenwoordiger van de Indonesische pers, waarvan 
de naam onbekend is. 

De Perhimpunan Indonesia was vertegenwoordigd door de bij 
U bekende Raden S1.NIID, geboren 4-6-1912 te Pasoeroean. 

De Indo Nationale Partij was vertegenwoordigd door Mr. 
WERBATA, personalia onbekend, wonende Dreef 8 te Haarlem. 

De Perserikaten Kristen Indonesia was vertegenwoordigd 
door : Willem, .August, GERUNGAN, geboren 31-8-1924 te sa
bang, bekend, en Mohamad, Hasan, NOTODJKUSUMO, geboren 16-
7-1923 te Om ben, bekend. 

Voorts was aanwezig de bij U bekende Ramli KASIM, geboren 
24-7-1924 te Sulit Air. 

Achter de bestutn-atafel van de ROPI waren gezeten : 
Johannes, Carolus, BREEMER, geboren 1-7-1919 te Hollandia, 

bekend; 
Choiroen CAROPEBOK.A, geboren 30-3-1924 te Menggala,bekend. 
David, Manende, S.ARAPIL, geboren 18-10-1920 te Ene.mawi, 

bekend. 

De spreker .Arnold MONONDTU, personalia niet bekend, ge
wezen minister van voorlichting uit het kabinet Hatta be
gon zijn lezing met het verzoek aan de aanwezigen om ~iets 
op te schrijven, daar hetgeen hij te vertellen had niet of
ficieel was maar een zuiver persoonlijke mening. Derhalve 
was publicatie hiervan niet nodig. 

Het onderwerp van de lezing luidde : "Beberapa soal menge
nai pembangoenan di Indonesia" (verschillende vraagstukken 
betreffende de opkomst van Indonesi~). 

Spreker 

-2-
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Spreker, die zelf behoort tot de Partei Nasional Indo
nesis (Indonesische natioBale partij), gaf els zijn me
ning - en tevens als die van de P.N. I. - dat Indonesi~ in 
elk opzicht een volstrekte neutraliteita-politiek moest 
Vöëren. In de eerste plaats moest Indonesi! zich los zien 
te maken van .Amerikaan se invloeden en Amerikaan se dollars. 

Spreker vreesde nl. dat deze Amerikaanse invloeden de 
culturele - en de geestelijke waarden van Indonesie zouden 
verstikken. Spreker pleitte den ook voor een sterke gees
telijke bewapening, welke naar zijn mening het enige mid
del was om uit de chaos waarin Indonesie zich thans be
vond te komen. 

Het was fout te denken - aldus spreker - dat alleen de 
materie de revolutie gewonnen had. Het was vooral de geest 
die deze overwinning mogelijk had gemaakt. 

Het is dan ook het streven van de P.N.I. zeide spreker, 
om een krachtige nationale geest in Indooesie te schep
pen, welke alle buitenlandse en koloniale invloeden kon 
weren. Spreker meende, dat de P.N.I. hierin zou slagen en 
dat daarmede alle moeilijkheden konden wordan opgelost. 

Hierop werd door eerdergenoemde StNITO geinterumpeerd 
met de opmerking, dat wanneer de P.N.I. dacht toch alles 
te kunnen regelen, de andere partijen in IndonesH! zoals 
de Partai Kommunie Indonesia, de Masjoemi enz. dan wel 
naar huis konden gaan. 

Het overige betoog van spreker leverde geen nieuwe ge
zichtspunten op; zijn lezing was voornamelijk een pleidooi 
voor een volstrekte neutraliteita-politiek van Indonesi~ 
en daarmede het behoud van de geestelijke en cultur-ele 
waarden. 

Spreker eindigde zijn toespraak met de bekende uitroep : 
"Merdeka". 

Na deze lezing werden de aanwezigen door het bestuur van 
de RUPI aangemaand een grotere activiteit in het vereni
gingsleven te ontplooien. Einde. 

v. 3. 
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Pl!NGURUS H.ARIAN 
RUKlN PELADJAR .JNOONESIA 

(R. U.P. I.) 
Pusat Amsterdam 

secr. Marnixstraat 290. 

A F S C H R I F T. 

P:BN GURUS RUPI TJ" AB: A' DAM. 

Amsterdam, 20/1.-1951. 

UND.ANGAN. 

Bersama ini Pengurus Harian (Pusat) Rukun Peladjar Indonesie jang , 
beraadudukan dikota Amsterdam mengundang saudara untUk menghadiri 
tjer~h (lezéng) jang aken k~i ~daken digedung NES 59-63 (dekat) 
Gemeentelijke Uhiversiteit Amsterdam, deri Centraal Station Amste~ 
dam henja tiga halte dengen lijn 4,5,9,16,24 atau 25) pada hari 
Kemis tgl, 25 Djanuari j.a.d,,aulai djam 20.15 (malam) dibawa pim
pinan P.T. Arnold Mononutu, Menteri Penerengen kabinet Hatta R.I.s. 
ten tang " BEBERAPA SOAL MENGJ!N.AI PWB.ANGtN.AN DI JNDONESIA " 

(~ Tjeramah tersebut pasti alt:an t:dtdak mengetjewaken saudera. 

Sebarkanlah chabar ini dientara kawan-kawan saudara, supaja ber-
dujun-dajun orang kesana nanti. r 

Soal pembangunan di Indonesia aken ditindjau beliau dari berbagai
bagai sudut.Dengan sendirinja soal perwakilan Indonesia di Perseri
katen B8 ngsa-Bangsa (Verenigde Naties) alt:an beliau ur~ikan. 

DJ" .ANGAN KETJNGGAL.AN 

DAGELIJKS BESTUUR 
RUKtN PEL.ADJ AR lNDONESIA 

C (R. U.P. I.) 
Hoofd-Afd. Amsterdam, 

secr: Marnixstraat 290, 

MASA TERUS EERALm I 
PïttG'URus HARIAN 

RlJK.lN PELADJ" AR JN DON ESIA 
NEGERI BEL.ANDA. 

v e r t a 1 in g, 

A'dam,20/l-l95l. 

U I T N 0 D I G I N G. 

Hiermede nodigt het dagelijks bestuur (hoofd-kantoor) van de Rukun 
Peladjar Indonesia, gevestigd te Amsterdam U allen uit, om aanwezig 
te zijn bij de lezing, welke door ons wordt georganiseerd in het 
gebouw NES 59-63 (dicht bij de Gemeentelijke Uhive»siteit Amsb:IIi

dam,van het Centraal station Amsterdam is het de derde halte met 
de lijnen 4,5,9,16,24 of 25 } op Donderdag 25 J"anuari a.s. te 20,15 
's avonds, onderledding van Z.E • .Arnold Mononutu , minister van 
Voorlichting in het kabinet Hatta van de R.I.s., over het onderwerp: 
"Verschillende vraagstukken betreffende de opkomst van Indonesiä". 

Bedoelde lezing zal U stellig niet teleurstellen,Geef daarom be
kendheid hiervan bij uw vrienden en kennissen; opdat zeer velen 
daarbij straks aanwezi~ zullen zijn. 
Het. vraf.igstuk van de opkomst van Indonesie wordt door de spreker 

vanuit - 2 -
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vanuit varschillende kan ten - hoekan - bekeken. 
Gahael af gasene i dan hiervan 1 zal, het vra~g,stuk: van de vertegenwoor
diging vap J;ndonesi~ in de Verenigde N~tiès door ·de spreker wom en 
u"emg~e~ · · 

., - ... '--. ·;- ·,.J . 
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;5. Uit ~uUde bron werd medegedeeld, dat het K.ll~~ "hU 

de Rtlpi in verband met de m:1slukld.ng van de J'ew Guinea oonte
renti.e ee~ manttest aan de-Pers in Bederland heeft sesenden, 
waalt'in se haar ailand;punt 1~s.1 41-. eo~li.et ui;t;eeuetrtet,~ Bet 
standpun:lï van de iup1 sou gelijk sián aan dat van de 11;1. 

r . 

De ~rki heeft •ich niet uitemate gehteresseerd 
voor deZ. kWestie. 

h Pu.11tra looJt Jlin. o-r meer aan de Leibaad Tan 4e 
P.Ii" die ten op•iohte van Irian hetselfde stand})unt uu ~-
men als de O.P.I'. ' 

~-llalino-studenten halen hun schouders op-over de 

lr1tankwestie en .. ggena Over onae poal.ti.• heeft 4e -~~ sich 
:aiet druk gemaakt, waarom maken ae nu zo'n herrie over deze 
kwestie, 
1 bijlage 
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Betr.: VERGADERINGEN. RESP. V~ DE RUPI EN· DE PERKI 

Door een betrouwbaar Indonesisch informant werden de 

hieronder volgende door hem opgemaakte verslagen van door hem op 

mijn verzoek bijgewoonde vergaderingen van de RUPI te Leiden 

X 
~ op _11 November 1950 en de PERKT te Amsterdam op 9 November 1950 .. 
~ ------------------------------- --verstrek~ In deze verslagen is hetgeen over de kwestie Irian en A.m.erika 

werd gezegd .m.i. wel van belang. 

CONGRES VAN I 'YFL IN NEDERLAND TE LEIDEN 
OP 11 NOVEMB•R 950 

Dit congres is geen jaar-congres, maar wordt gehouden 

in verband .met de wijziging van de statuten en h~t Huishoudelijk 

Reglement. Zemen beredar, masa berputar en RUPI gaat bij het ver-
• 

loop van het getij ook haar bakens verzetten. Op grond hiervan 

moeten de statuten en Huishoudelijk Reglement worden gewijzigd. 

en aange~ast aan de nieuwe tijd van onafhankelijkheid en souve

reiniteit. 

De grondbeginselen van de RUPI zijn: 

1. bewust zijn van de plichten en verplichtingen 

~, tegenover Land en Volk (Nusa dan Bang sa). 

2. overtuigd te zijn van de plicht te hebben om de 
/ 

onafhankelijkheid, die op 1? Augustus 1945 is ge-

procla.m.eerd, zo nodig te verdedigen en te hand-

haven. 

Op grond hiervan achten de studenten zich verplicht zich te ver-
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enigen in een organisatie. 

Nu - : 1. 
Het doel van de RUPI is: 

de leden aan te sporen met lust en ijver in alle opzichten 
zoveel mogelijk voordeel te trekken uit hun studietijd 
in het buitenland. 

2. hun krachten en verstand te eonsolideren tot verwezen
lijking van een maatschappij, die volmaakt en welvarend 
is. 

Het streven is naar : 
welvarendheid van het Indonesische volk. 

Het hoofdbestuur bestond uit de heren: 
.-J SU'TAN SULEIM.ANSJ.AK Pb ?'-~(D voorzitter ; 

(jongere broer van SUT A,N SJ AHRIR) t. TENGiro MUSTAFA f>D f1...(S'j · · vice-voorzitter; 
- SURJAWADI secretaris 1 

""' sLAMET BUKOTJO t'D ~..)J'-tS, penningmeester; 
~I .., SARAPIL commissaris, 

Er werd critiek uitgeoefend op het beleid van het i 

Hoofdbestuur, vooral inzake de intrekking van de Malino-beurzen. I 

De meeste leden waren van mening, dat het Hoofdbestuur zijn pliehte~ 
heeft verzaakt en de belangen van de leden niet goed heeft behar- I 

tigd, 
Het Hoofdbestuur werd beticht van aan de leiband te 

lopen van de HOge Commissaris en bovendien splitsing veroorzaakt 
in eigen gelederen door verschil te maken tussen vrije studenten 
(studenten die op eigen kosten studeren) en Malinobeurzalen. 
Van de 78 studenten wier beurzen zijn ingetrokken zijn slechts 
19 naar Indonesië teruggef];aan. De overigen zijn in Nederland ge
bleven om hun studie op eigen gelegenheid voort te zetten. 

De afdeling Amsterdam was het meest tegen het H.B. 
gekant. Statuten en Huishoudelijk Reglement werden aangenomen; 
Een motie van wantrouwen tegen het H.B. werd met grote meerderheid 
van stemmen aangenomen en het H.B.' trad at. 

De heer John c.' BREEMER werd gekozen als formateur om 
het dagelijks bestuur te vormen. 

~. Mej. SUSILOWATI, lid van de parlementaire Missie van 

~de R.I. hield een causerie over het standpunt van d.e R,I, inzake 
• ~,~, \ , Irian* die gelijkluidend is als die van de heer SAHETAPY ENGEL 

) ~---~-----~ .. ,.." 

'Je»ii9B4ea lil m :. HB'l:B e!l 8 XI 



.· :INDÓNESIA 
_ (RUPI) 

-_.,- · -~ tjo.!)anc; AEl,'Jterdam 
Secr: Marnixstr, 290 ---.... --4--· ..... --~---...- .. _ ..... .._.._ .. __ Amsterdam, 6 Nop.. 1950 

RANTJ ANGAN AlrGG.ARAN DAS AR 
DAN .ANGGARAW TETANGGA R. U.P. I•, DIBUNL' - . 

OLEH COMMISSil: J~iiNG LI1ENr:cUK PADA RAPAT kl\fGGAUTA 
TJABANG AMSTEHD.t\M TTGL. 26 OKTOBER 1950 

'----~~------- .. -----..----
Fer1ett'U\:an Dasar .., ______ - -~-----·--·-· ........ -- ............ ...-._ ... __ .,. 

Kami Peladjar Indones:1.a è~i Negeri Belanda jang berkengres 
d.i Leiden pac1a tg1. 11 NopeEJ.ber 1')50, 

insaf aJtan ked-udult~'.n d&lé..:.m de.n k6wadjiban kami terhad.ap Nusa 
dan Bangsa, · 

jakin akan kewad jJban kami turut serta menj e1enggarakan se
baik-baiknja arti 11proklamasi 17 Agustus 1945 11

, 

memanêlang perlu.untuk b0rsatu dalam perhimpunan jang diten
tultan oleh Angsaran Dasat~ sebagai berikut~ 

Nama" kedudul{an dan lama 
.. -~• -'"·•· .&c-• ... -· ..__, -..~--. _____ ... .__....__. ••.. ._.-~-..L--"..t,~.,..-._""......,. 

a. Perhimpunan bernama RUKUN PELADJAR INDONESIA, disingkatkan 
Rç 1J, r. I, 

b. Pe~·himpunan berkèduàul;:an di tempat kedudukan Pengurus Harian .• 
c, Perhimpunan didirikan pada bulan Maret 1947 untuk waktu jang 

ti dak t ert entu •. 

Pasal II -·--·---t-" 
M~s~:._§.an rg_~q;;J~.?:E-

~ud~~~~ Perhimpunan adalah kesempurnaan masjara~at (=rakjat) Indo-
nesJ.a. · 
Maksud Perhimpunan adalab. menjusun tenaga dan pikiran peladjar 
Triä."óiiësia di Negeri Beland.a, agar d.apat mentjurabkan:hj a untuk ke
pentingan masj arakat ( =ral-cj at) Indonesia• 

Pasal III 

Usaha ---·-
Untulc mentjapai maksud. d.an tudjuan, perhimpunan berusaha~ 

a-. -mengadal\:an pertemuan2, seperti tjeramah• disput, dll, 
b.-menerbitkan madjalah. 
c. niengadakan balai pertemuan. 
d, .mengadakan dan mempererat perhubungan dengan organisasi2 pela

djar dan pemuda pad.a umumnja dan di Ind.onesia chususnja. 
e, d.engan tjara2 lain jang sah, 

Pasal IV · ---....-....------
lt~é?E~~u~ 

Anggauta Perhimpunan ad.alah setiap pel,ad.jar d.an mahasiswa warga
negara Indonesiat jang berumur sekurang-kurangnja 18 tab.un, 



QEJ.J2..ill.~ 

Pimpinan Perhimpunan terleta.k pad.a Dewa11 P:Lmpinan 9 Pengurus Ha
rian dan Pengurué Tj a'~Jan,:~ ·' 
Dewan Pimpinan te:r.diri dä:ei Psngu.r·u.s Harian dan Pengurus2 Tjabang. 
Pengurus Harian terdix-i él.ar:i.. sokura::1g-kurar1gnj a 3 (tiga) orang, 
jaitu Ketua, W-k,Ketua~ dan J:\.J.:rJ3.tera/i3end:aharao 
Pengurus Tjaban.g terclii'i dar:.l. sskll:Cang-kurangnja 5 (lima) orang, 
jai·cu Ketua, Wk. Ketua, Penul:i.s, Bendal1ara dan Pembantu, 

Pasal VI .... ....,...... __ .. _______ .,,.. __ ...__,._ .. 

Hak (raYJ Kewadj i ban . -· ......._ . ·--~ __ ,.., ,.,.._ ........ .-~ ...... -__ , _____ . ....,._~ 

Hal.: jaDg tertint'gi terlotak pada Kongres. 
DAWaJ:: I>j_n:~Qinan men dj alanka...""J. pimpinan umum Perhirupunan dan bertang
t;ung d·jJJi.'aè paëla K')DSI'es. 
PRDgl::,::us H2..r:Lan me:v-Jëljalankan pimpinan sehari-hari dan bertanggung
c.l j a.·rvab Tl Bda rapc.Ü.i De·Nar.J Pi:upi nan. 
Por'.'guru:J 'I'j abc.1..~1g 11sndj alanlcan pirnpinan Tja bang dan bertang~u.YJg
d.j uwa'b J:1'3da rapi.l+; s.nggaut a Tj abiJI.lg dan ra pat Dewan Pi.mpir:m:; ,. 

Pasal VII ------·---.... -~ 

Ko!]gres düJ.c.l :ik:?.n se:~;:urang-~cw:-angnj a sekeli setah.ur:. 
Ral' at De'li;an .:'?~.:11pir:tan diadakEm sekurane;-kurangnj a se!:cal:i. t:i.sa bulan, 
Rapat Tj8..b&.ng ëliadalcan biJ.ar:n.e..na diane5gap perlu, 

Pasal VIII --····--·--· ......... - __ ...,., -... ... 

Hak Suara 
..... -~----~ ....... -.._._ __ _......, 

Tiap-tiap anggauta mempunj ai hak suara penuh d.i Kongres dan Rapat 
Tjabang~ 
Tiap-tiap Pengurus Tjabang dan Pengurus Harian masing-masing mem
pun j ai satu E:uara dirapat Dewan Pimpinan, 

J\_e~~E~ 

Keuangan -diperol_eh d.ari: 

a. iurang anggauta 
b, derma 

Pasal IX 

c. pendapa:t;an2 lain jang sah dan tid.ak mengikat. 

Pasal X --.-................-....-....... 

' ' 

Perubahan Anggaran Dasar hanja dapat àilbJnrlèan oleh Kongres jang 
d .. ihadiri sekurang--kurangnja 2/3 djumlah anggauta Per:;_i:::r:punan dan 
disetudjui oleh sekurang-kurangnj a 2/3 djumlah suara j an2; b.ndir. 
Pembubaran PerhimpuJ1an b.anja dapat d.ilakuk.an oleh Kongres jang di-

. ,b.$9it:~· ~ekurang-ktzy"'angnja 2/3 ~jurnlah ~nggauta Perh~mpunan ~an. di
setUë\.JUJ,.. oleh seku:rang...:.kurangnJa 3/4 dJurnlah suara Jang had.~r. 

li.~t,il_ J3~e.P.~ 

Pad.a pembubaran Perhimpunan harta benda d.iserahkan oleh Dewan Pim-

0 

c 
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pinan lama pada órganisasi2 jang $ehaluan dengan azas d.an tudj.uan 
Perhimpunan. 

PasaJ. XII 

Tambahan __ .....,,"!" __ 

Segala sesuatu jang bell. .. :1.1 dinjataJ.(llD pada Anggaran Dasar, d.itetap
kan lebih landjut d&].s.m .. 'i.l~Gc::a:rar Tetangga jang tid.ak bertentangan 
dengan Anggaran Dasar. 

Pasal I 

Keanl2'gaut aan 
• --· ·•4.. ... Q.l .. -..-~-- ... -_...., ____ _,"._._ 

A, Mat.-iam~ 
., ........ ..., ...... -~.----
Angganta terdiri, at as g 
1, anr;:;,zçu,:ta l\ÜJ.sa 

lfu~'"v~\ .. ~"t~i"·oräsa ialah peladjar2 dan mahasiawa warga-ne.gara 
lnö.oncsia 1 berumur 18 tahun keata.s, menje-t;udjJ.i .A11gsare..n 
Do.o e.r Yerh~Jl'PUilan dan men j edi akan ten ag a l1 an p.iki :..:'él..C1D ja 
·J.n-~dc .Ferh.i_npunan • 

2. .::.u;:::s_~~d::0:_ _p_e~1.d~Fm~~ . . 
1illF;c;e.u'ta 2en0 enna J.alah mereka J ang menaruh mirn .. 1.t terhad.ap 
Per~1im.punar: dan sediki t ... d.iki tnja me;mberikan f. 2 ·:· )0 sebulan 
ata~ f. 25.- setahun. 

B. Hak:~ 

1. <J:iap-tiap anggauta bias a mempunj am hak suara penu.h di 
Kongres d.an di rap at Tj a.bang; . 

2. Anggauta. Pend.erma hanja mempunjai hak usul dan ha..lt berbi
tjara. 

C ~ K~y~§_j_jJ?_a.g g 

1. Tiap-tiap ane;t_sauta h.a.rus tund.u1:: pad.a Anggaran Dasar dan 
Anggaran Tetangga~ selandjutnja pada keputusan2 Kongres dan 
Rapat Anggau~a Tjabang. 

D. Penerimaan dan Pemberhentian.~ --··----.-· ...... ·-~ .......... -....;.", ... - _.,. ... ,-- ....... ~-. -·------------· 
1. Permintaan untul;;: mendjadi anggauta hanja dapat d.ila.k;ukan 
. _. dengan tulisan · · 
i; • .ADggauta berhenti karenag 

·a. -rneninggal du:iüa 

J:~J?_inan 

b. permintaan sendiri 
c. dikelua~kan untuk waktu jang tertentu (schorsing), di

sebabkan menunggal-c uang iuran selama tiga bu1à.n·berturut
turut~- dll •. 

à. dikeluarkan untuk walctu jang tidak tertentu (royement), 
d:iseb.abkan melan~gar Angga:r:an-· Da-s-ar· d~ .An,:gg.aran,..~~etang
ga Perhimpunan at~u sesua.tu pe~buatan jang tidak pantas. 

Pasal II 

A, !iay_j am_t 

Pimpinan terdiri at as~ 



1. ~~~I]_J~>i!ll?. in 0E_ 
· .. 

Dewan Pimpinan ljerèirf atas Pengu.rus Haria:n ëla:n Pengurus2 
Tjabang · 

2. ;P_e_p~~~JI_~i~ 
1?engurus Harian terd.iX'i clari 
' ' tu K · -,r ' ' l TT t; d JaJ. GTUa, vva:CJ.. .c:..G uU& an 

sekurang-kurangnj a tiga orang •. 
Panitera/Banà.ahara, 

Pengurus liarian èipilih oleh d.Hn dari Kong:r;'es u11tuk setab.un 
l . . .. amanJa .. 
?enguru.s Ea:t'ian J.ó.L1s -Ja:out dj_pil:Lb. kembali, 

3. }?_c:;_ng;}l~~s ___ T~a~?:~g. 
Pongurus t:ejabang ter.'diri é1ari sekurang-kurangnja lima orang, 
j é..Ü tu Ketua, Wakil K.etuav Pen'.lli s, Ben6ab.ara dan Pembantu, 
Pengurus Tj a.bang c1ipilih oleh dan à.ari Rapa.t Ancgauta Tja-
l)ang untu.k setah.un lamanja. · 
Pe:.Jgurus Tja bang lama dapat dipil·ih kembali. 

J,. Kot u& Pe:Jf:::U.J."'U.S H8.rian memimpin rapat2 Dewan Pimpinan dan 
Kl):!:~gree. \NakiJ. ii'3tua Pengu:r.:·us Ha:':'ian mewakili Ketua üj ilca 
uerlu.. 

2, ParJi.te:r.:·a/i3aDd.ahara Pengurus ha:t'ian mend.j alanl:an i.~ata-usaha Q 
dan me11gurus keuangan Perhimpu.nan, e.ntara 1ain :1lorr:.l)Uc1.t :r:Jo-. 
tulen rapat2 Dewan Pimpi:nan dan Xongres. 

j. Ketua Pe:Jg"J.rns Tjabang memirapin rapE'.t2 Tjab.:mg. 
'~• Wa~·dl Ketua Pengurus Tjabang mevv-ak:i.li Ket'..la cljika perlu, · 
5'• PerJ11lis Pengurus Tjabang menàjala.:nkfu"J tata-usaha Tjabang, 

8.ntD..:ra lain membuat notulen rapat2 Tj abane::; dan L1.ynran2 
raDat De\xtan Pirrmins.n, · 

6. Bendah&ra Penguru:3 'J\j a"ba':îg mengurus keue.ngan Tj a"öang. 
7. Pembantu Pengurus ·Tj abang membantu a.an/et au mewakili salah. 

seorEcng a11ggauta Pe11gurus Tjabang jang bGrhalangan. 

~];.'t 

Rapat2 Perhimpunan~ ialah: 

A. _!(or;~e s 
1. Kongres ialah rapat Perhimpunan seluruhnja, jang dihadiri' (_ 

anggauta2 semua Tjabang Perhimpunan. 
2. Kongres dipimpin oléh Dewan Pimpinan dan diketuai oleh 

Ketua Pengurus Harian. · 
3. Selain de.ri Kongres Tab.unan Kongres dapat d.iadalr:an bila 

dianggap perlu oleh Dewan Pimpinan .d.an/atau atas usul se
kurang-kurangnja 25 anggauta danjatau satu Tjabang Perhim
pu.nan~. jang memadjukan alasan2-n.ja d.engan tulisan, 

4. Pemberi tahuan Kongres dilakukan oleh Panitera Pengurus Ha-· 
rian, sekurang-kurangnja lL~ hari sebelum Kongres. 

5. Kongres dianggap sah, è!jika. b.adir. sekurang-kux·angnja 2/3 
djumlah anggauta Perhimpunan. Djika djumlah tersebut tid.ak 
tjukup, maka dalam waktu 14 hari ·Kongres diadé:u-can pula, dan 
kali· ini sah. 

6. Kongres Tab.unan sekurang-kurangnja be:ratjarag 

a. l_apuran tahunan 
b. pertanggungan d.jawab Dewan Pimpinan pada Kongres 
c. pertanggungan d.jawab keuangan Dewan Pimpinan 
d.. pemilihan. Pengurus Harian baru 
e. pembentillcan Panitya Verificatie baru 
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B. Rapat Dewan Pimpinan 

1. Rapat Dewan Pimpinan ia1ah rapat Pengurus Harian bersama 
dengen Pengurus2 Tjabang. 

2. Rapat Dewan Pimpinan dipi.m.pin oleh Pengrurus Harián dan di
ketuai o1eh Ketua Pengurus Harian. 

3. Selain dari rapat Dewan Pimpihan sekali tiga bulan, rapat 
Dewan Pimpinan dapat diadaken bila dianggap perlu oleh 
Pengurus Harian dan/atau atas usu1 Pengurus satu Tjabang, 
dengen persetudjuan Dewan Pimpinan. 

4. Pamberi tahuan rapat Dewan Pimpinan di1akukan o1eh Panitera 
Pengurus Harian, sekurang-kurangnja sepuluh hari sebe1um 
rapat Dewan Pimpinan. 

5. Dewan Pimpinan dianggap sah, djika dihadiri o1eh sekurang
kurangnja 2/3 djumlah Anggauta De'Nan Pi.mpinan. 

c. Rapat Tjabang 
1. Rapat Tjabang dipi.m.pin oleh Pengurus Tjabang dan diketuai 

.'oleh Katua Tjabang. 
2. Rapat Tjabang diadaken ila dianggap perlu oleh Pengurus 

Tjabang dan/atau atas usul sekurang-kurangnja 10 (sepuluh) 
anggauta, jang memadjukan alasan2nja dengan tulisan. 

3. Pemberi tahuan rapat Tjabang dilakukan oleh Panitera Peng
urus Tjabang sekurang-kurangnja lima hari sebelum rapat. 

4. Rapat Tjabang dianggap sah, djika hadir sekurang-kuranguja 
2/3 djumlah anggauta Tjabang. 

Pasal IV 

Keuangan 

Keuangan diperoleh dari: 

A. I~an Anggauta 
Iuran Anggauta ditstapkan f. 1,- sebulan atau f. 10,- se~. 

B. Uang Der.m.a 
Uang der.m.a ditstapkan sedikit-dikitnja r. 2,50 sebulan atau 
r. 25,- setahun. Uang derma adalah hak Tjabang. 

c. Pendapatan2 lain jang sah dan tidak mengikat 
Dari pendapatan2 ini 3/4 adalah hak Tjabang, sisanja adalah 
hak Pengurus Harian. 

Pasal V 

i 

1.· Pem.ungutan suara dilakukan dengen tulisan atau liaan. Dengan I 
tulisan, bila mengenai orang, dan dengan lisan bila mengenai: 
sesuatu hal. 

2. Keputusan diambil dengan suara jang terbanjak (separoh + 1) 
3. Bila sudah tiga kali pemungutan suara, tidak tertjapai suara

1 

jang terbanjak, maka keputusan diambil setjare undian menge-i 
nai· orang. Mengenai hal, dianggap tidak diteri.m.a. 

Pasal VI 

Pasal Penutup 

Segala hal jang tertjantum-tidak dalam Amggaran Dasar dan Ang-



; &. 

i 

garan Tetangga, diputuskan o·leh Dewan Pim.pinan. Putusan ini da-' 
pat diubah oleh Kongres. 
Anggaran Dasar dan Anggaran Tetangga ini telah diterima pada 
Kongres ttgl. 11 Nopamber 1950, dan m.ulai berlaku pada tanggal 
tersebut. 

Panitya Perantjang: 

1. John.Q.Breem.er 4. M. Ohudori 
2. Sajoko 5. J.L.Waney 
3. R. Lalisang 

---oOo---
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/' ~Vertrouw 
Ten vervolge o~ het zerzijds schrijven No. 2931 -'50 van ~8 

Augustus 1950, werd nader vernomen, dat d~ daarin bedoelde biJ- 1 

(.aankomst, welke o:p 17 Augustus 19 50 onder aus:picien van de "EUKUN 
I'PELADJAR lliDONESIA" te A-msterdam werd gehouden, werd geleid 

CARHP]ffiOKA Chariroen, geboren te Menggala, 30 Maart 1924, stu-
··~ oor de Indonesier: 

\ dent, wonende te Amsterdam, Marnixstraat 290 (ATVA). 
~ Tijdens deze bijeenkomst werd aan de rloge Commissaris van Indo

nesie, Moh.ROEM, gevraagd, om behoudens het uitreiken van de De
ker, ook enige woorden taB spreken, doch deze heeft aan dit ver
zoek geen gevolg gegeven. 

In een van de voorgedragen nummers, kwam tot uiting, dat de In-
1 donesische Malino-student in Nederland, door de Indonesiers min 
of meer als verrader wordt betiteld, omdat deze tijdens de 
strijd voor de vrijheid in het land van de vijand vertoefden. 
Deze voordracht vangt ongeveer aan als volgt ••••••• 
Ik weet, dat men mij een verrader noemt, dat men vindt dat ik 
een zwakkeling ben etc.etc •••••• 
Maar ••••• {acco~agnem~nt gaat over in majeur) ••••• ~sik 
straks sterven ga, dan kunt U mijn doopceel lichten en dan zult 
U zien, dat ik geen verrader ben ••••••••••• 

I~ het volgende nummer - vermoedelijk No.3 van het program
werd bijwijze v~ voordracht een histirisch overzicht gegeven 
over India, aanvangende ten tijde, dat de Nederlanders nog niet 
in Indie waren. 
Iedere strofe hiervan vangt aan met ••••••• Luisternaar. 
zo begint het eerste couplet met.Luister naar de gamelan ••. enz. 
Dan komt men aan de tijd van de Nederlanders, de gamelan wordt 
overgenomen door :piano accompagnement. In de tijd tot de Japan
se overheersing, vertelt men, dat de Indonesier zich niet geluk
kig voelt, omdat ze hun gevoelen niet konden uiten en omdat het 
volk zeer arm was. 
In de tijd van de Japanse overheersing, lf'eF:&e~:l; werd de toestand 
nog slechtsr.Aan het eind hiervan echter staan de Indonesische 
leiders op en verzetten zich tegen de Japanners.nan wordt de 
.strijd tegen de Nederlandars vertolkt.Het volk vacht door, on
danks de"Nioa" en de heren Van Mook e.a. 
Hierna volgt dan een opsomuing van de bijzondere gebeurtenissen 
en conferenties, zo 8 ls o.a. de Renvilla-overeenkomst de R.T.C. 
en dergelijke.Ten slotte wordt de tijd van de .republiek voor 
het voetlicht gebracht en opgemerkt, nu vecht het volk nog 
steeds ondanks de heersende ~B:&-onrust, dooh niet maar voor de 
vrijheid, doch voor de opbouw van het land. 

Namen van de personen, die op deze bijeenkomst deelnamen aan 
het ui tvoaren van deze voordrachten zijn niet bekend.Ook is niet: 
bekend wie deze voordrachten heeft geschreven of samengesteld. · 
Einde.-

o. 3. 
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V e r t r o u w e 1 

Hierbij wordt toegezonden een afschrift van een in de Indone-
sische taal gestelde bekendmaking, waaruit kan blijken, dat on-

~
der auspicien van de Indonesische studenten vereniging "RUKUN_. , 

PEL.AD.T.AR mDONESIAn afdeling .Amsterdam, bij gelegenheid v~ de 
herdenking van de ~ nationale ~ag 17 Augustus 1950", in het Mi
nerva~paviljoen te .Amsterdam, op 17 Augustus 1950, te circa · 
26.00 uur, een feestelijke bijeenkomst met b~l werd gehouden. 

Daar deze bekendmaking, welke ook per post aan de leden van 

~ 
de te .Amsterdam gevestigde vereniging van Indo-Chinezen de : 
" CHT.NG S.AN HUI", werd ·gezonden, eerst heden werd ontvangen·, 
werd voordien geen aandacht aan deze bijeenkomst geschonken. 

Naar werd vernomen, werd deze bijeenkomst bijgewoond door on-
geveer 300 personen hoofdzakelijk bestaande uit te Amsterdam, 
Leiden en· Utrecht studerendepersonen ( Indonesiers) , zowel dames 
als heren.~ede waren aanwezig 20 tot 30 Nederlandllf1S met dames. 

Ook de Indonesische Hoge Commiss9 ris Moh. Rum, woonde van 20 
uur 30 tot 11 uur 30 deze feestelijke samenkomst bij.Door de 

~
Hoge Commissaris werd een beker uitgereikt aan de· winnaar van 
de voetbal wedstrijd, welke dezelfde dag te Amsterdam was ge
speeld tussen een elftal van de RUPI afdeling te Leiden en de 
RUPI .Afdeling te .Amsterdam. 

Voorzover tot dusver kon worden nagegaan, werden tijdens deze 
feestelijke samenkomst geen redevoeringen met een politieke 
strekkin~ gehouden. 

Nadat de verschillende nummers van het programma bestaande uit 
zang en dans waren uitgevoerd,werd de avond voortgezet met het 
aangekondigde bal. · 

Het geheel had een rustig verloop.Leden van de Perhimpunan 
Indonesif:l en Sinar Indonesia werden ~pge:m.erkt.Einde. 

o. 3. 
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e No. 2931 -' 50 
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~a-s-1950 A F S C H R I F T.l 

RUKLN PEL.ADJ AR JNDONESI.A 
(RUPI) 

Tjabang Amsterdam 
Sekret@riaat·: Marnixstraat 2$0 

No.6/M/R.A. Amsterdam, 13 Augustus '50. 

PEMBERITAHUAN 

Bersama ini kami mengandang saudara mengundjtmgi malam "Remmgan 
Indonesia" pada Hari Nasional 1? Agustus 1950, pukul 20 00 malam,di 
MJNERV.A PAVILJO]N, Minerva-.plein 4, .Amsterdam z • .Adapun a tjaranja 
ialah: 

1. Tarian-tarian Indonesia 

2. Lagu-1agu beberapa daerah Indonesia 

3. Deolamatie sadjak-sadjak Indonesia 

Sesudah ini diberikan kesempatan untuk berdansa (bal), dipimpin 
oleh ahli"ahli dans-muziek (beroepsmusici). 

MARILAH BERAM.AI - RAMAI D.AT.ANG MERAJAKAN HARI-BESAR JNI J 

Perhatikanlah! 

Pengurus Rup i Amsterdam 

Untuk dansa diadaken entree: Secrang f. 1
1
50. 

Kartj is dapat di bel i pada alamat" jang tsb.dibaw
8

h in i: 
1. Minerva-pavUjoen, Minerva-plein 4 Amsterdam 
2'• Restaurant "Djempol", Damrak 32 II ,Amsterdam 
3. Bendahara Rupi Amsterdam, Mar.nixstr~ 290 Amsterdam 

A.T.V.A.-gebouw~kamer 20? 
4. Sekretariat Rup~ Leiden, Aalmarkt 20

1
Leiden. 

5• Setratariet Rupi Delft, c.Foxstr~ 106, Delft , 
6. Sekretariet Rupi Utrecht, Lange Nieuwstr,52 Utrecht' 

---- oOo ----



Uit : PD 10632 

Voor: OD 373 

Ag.nr: 84933 

Aard van het stuk: 

UITTREKSEL 

Naam: HARAH.AP, G. 

Naam: Indonesie (Roekoem Paladjar •• te Leiden) 

Afz. : ID Leiden datum: 5 • 5 e 50 

• 

Geoffrey HARAHAP, geb.te Batavia 25.3.26, werd dd. 
3.5.50 in deze gemeente ingeschreven, komende van 
Amsterdam, Marnixstraat 290. 
Hij studeert Ned.Indisch Recht aan de Universiteit 
alhier. -
Volgens bekomen inlichtingen heeft hij in 47/48 aan 
de universiteit te Batavia gestudeerd en in 48/49 
aan de Vrije en Gemeentelijke Universiteit te Am-. 
sterdam. , 
Zijn candidaatsexamen Ned.-Ind.Recht heeft hij ge9,aan 
aan de-Gem.Universiteit te Amsterdam en thans bereid · 
hij zich voor het doctoraal examen voor. . 
Overigens is dezerzijds niets ten nadele van hem 
bekend. 

Uitgetr. door: · MvB Op aanwijzing van: C XI 

Datum: 

~. 40061. '49 
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Verbinding: \':> 

No.l59b -'49. GE H E I M. 
t F .. 
~.~ ... 

Onderwerp:RUKUN PELADJAR INDONESIA. 

Datum ontvangst berioht:30-7-49. 

BetromYbaarheid beriohtgever:betrouwbaa~. 

Waardering beriohtJ betrouwbaar. IT~D/b71 Z~_\ 
Tevens bericht verzonden : - 1.----- . 

Medewerkende instanties;geen. 

Ondernomen aoties:geen.De aandacht blijft hierop gevestigd. 

) 

Naar werd vernomen,zou begin l949,in het bestuur 
der afdelin~~Amsterdam van de Indonesische studenten ver-

- I aniging : "RUKlli PEL.ADJ AR INDON-ESIA" - kortweg~ ge
noemd- oneni-gheid zijn ontstaan over het opri~van een 
gezelligheids-olub,als onderdeel van deze afde;ling.Als g& 
volg van deze onenigheid is de penningmeesteresse der af
deling Amsterdam: 

j\lRuth SANU,geboren te Tjimahi1 6 Ootober l920~verpleegster, 
wonende te Amsterdam,Nassaukade38~ I, 

uit dit bestuur getreden. 
In de door dit bedanken ontstane bestuurs-vaoa

ture,werd tot heden niet voorzien en is het bestuur der 
RUPI afdeling Amsterdam,thans samengesteld als volgt: 

X tvoorzitter:BAMBANG UTOMO (OETOMO) 
Xlvioe voorz:Sulaksama SUPAHTO(SOEPÁRTO)R~den, 
xtseoretaris:AohmadFUAD(FOEAD)Tengku, 

1
penningm :RANTI Iwan Stephen Franoisus. 

x Al deze personen werden met voDedige personalia 
genoemd in het dezerzijds schrijven No.588t49 van 25 Jpnu-
ari~ 1949. · 

Mede werd vernomen,dat de RUPI afdeling Amster-
dam,thans 60 leden zou tellen,waarvan de namen echter niet 
bekend zijn. 

Hoewel de RUPI in Deoamber 1948,met de andere in 
Nederland gevestigde Indonesische·verenigingen heeft ge
protesteerd tegen de 2de politi-~le aotie in Indonesie,ta 
is toegetreden tot de omstreeks die tijd in Nederland áp-

1 gerichte federatie van Indonesische verenigingen,de "GA
- BlliG.AN PERllJJMPt&AN PERKUMPUL.AN n:fDONESIA", is men in RtJPI 

kringen te Amsterdam de mening toegedaan,dat de RUPI geen 
politieke vereniging is en men naast lid van de RUPI, tevens 
lid kan zijn van de uitgesproken politieke vereniging de: 
PERHIMPW.AN INDONESIA".Einde. 

0.2. 
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NOTITIE VAN B.VIII. 20 :Mei' 49. 

G E H E I !Vl. 

Blijkens het te Amsterdam verschijnend studentenblad 
"Folia Civitatis" van ? Mei 1949 is het secretariaat 
van de Amsterdamse afdeling der '~oekoen Peladjar Indo-

,r-nesia" (Rupi) verplaatst naar Watteaustraat 20 bov. · 
~Secretaris is SULAKSANA SUPARTO. 

Op kaart en opbergen in OD. 3?3. 

B.VIII. 



16· MEH949· 

NOTITIE VAN B.VIII. Arro.' li/~ 16 Me.i 1949. 

GEHEIM. ®~ 

.. r 
t'/ n ·i-·: / 
'/ 

-~ Ondershands vernomen van I.D. Leiden, dat J~lRY, 
---geboren te Pajeti, 3 September 19.20, wonende .A,alsmarkt 

20 te Leiden, ~ is van de RQ~~oen Pe1adjar Indonesia; 
{Roepi) te Leiden. - r _ /" _ --?------ - - --------~------------

"Verzoeke te agenderen. 

a. VIII. 

, 

( 



( 

NOTI'l'IE VAN B. VIII. 

r Volgno. ,--·· 
i 16 MEI·t949· 

I ACD//115,7f. 
) 

G E H E I N1. 

16 Mei 1949. 

Ondershands vernomen van I.D. Leiden - naar aanleiding 
van een dzz. vraag - dat het bestuur van de Roekoen Peladjar 
Indonesia {Roepi) afd. Leiden, thans bestaat uil:-

Voorzitter: ~~ Gde Oke Djlantik, 'I'erweeweg 1, Oegstgeest; 

Vioe-Voorzitter:IW.A,Gerungan, geboren te Sabang 31 Augustus 
~ 1924, wonende VinkaBtraat te Leiden; 

Seoretar is: ~IR.Pratiwo, geboren te Bodjenegoro 12 Febru
ari 1922, wonende Mey van Streefkerkstraat 
19. 

Penningmeeste- }jFranoisca Cernelia Pattipilohy, geboren te 
resse: Makasser 26 ]'ebruari 1926, wonende W .Singel 

Connnissari s: 

25 te Leiden; en ' 

~lTengkoe Banan, geboren te _Laboean Ratoe 16 
Juni 1920, wonende Haarlemmerstraat 102 te 
Leide.q.i'> 

Algemeen Landelijk Voorzitter i~IL.JS.Latuasan, wonende 
Vinkenstraat 4 te Leiden. 

Verzoeke te agenderen. 

B.VIII. 



UITTREKSEL 

Voor ...... . 00 ..... ~.7..;5. . .- ......................................... Naam ........ ~'.Indone.aie .... (.Ro.e.ko.em ... P.ale.d.j.ar~.:::.::.::::te .... l.e.ide.n) 

Origineel in ............... W. ....... 2.2 .. 9. ............................................. Naam ........... ~.P&himpo.e.n.en ... lndones.i.a.lt .. o ...... _ ................................................... .. 

Volgnr. .. . Ag.nr ........... 5.64.6.6 .. . ..... Aard van het stuk .................... Rapp.ort .................................................................... .. 

. .. . .......................................................................... Afz. .. ................. B. ... VIII. ............................................................................... Datum ............. 2.8 .• 2.,..49 ........... .. 

Betreft Indonesische kwestie. 
Op 12 Februari j.l. is door de P.I. (dê Perhimpoenan Indonesia) een
le~enverga~ering belegd ten huize van de lin~elijke voorzitter-van de 
P.I,.(de heer SOENITO). Afgevaardigden van de ROEP!" de PERKI, de
Perkoempoelan Islam en van de P.P.I. waren eveneenä·vertegenwoordigd. 
Totaal-waren er ongeveer 24 personen aanwexig. In deze vergadering werd 
naas~-de algemene richtlijnen om-zijn negatieve-houding ten aanzien van 
de Nederlandse hmuding aangeröerd dooh het hoofdonderwerp was te bewerk
stelligen dat alle Malina-studenten (ongeveër 360 peräonen) hun studië .. 
oeurzen terug zullen-geven. Tevens werd in deee vergadering meegedeeld 
dat, officie.el door de fusie van Indonesische verenigingen een missieve 
ia gezonden aan de UNESCO 011.- te verpoijgen dat· d., daarloor zoïidermmid
delën van cestaan zijnde studenten geholpen zullen-worden en ~ua nun 
studie verder. voort zu·llen ·zetten in }\et buitenland. Tevens werd door 
Djajeng PRATOMO (oud re~actelll" vaa hët weekblad INDONE3U:; thans plaats .. 
vervangend landelijkPvoorzitter van de P.I.,) meegedeel<! d'ftat., alle 
In~onesische atuë1enten" die hun beurzen heboen opgezegd vrijelijk in 
Pr~ . .l~uimen ~:tu~~,te.n .. J!~rtoe beurzen ~oör de Sowjet-Regering beschik .. 
baar werdee gesteld. Op deze av0nden wer~en tevens besloten cm alle 
Indonësische studenten te gelasten met ingang van 18 Februari a.s~ ge
~urende een week alle· colleges in alle Universiteiten in Ne~erland 
:dSet te volgen. - --: - -

Dea• rloi.tl1~ 1tJja d~~Dk :!:n ~~, ~lge~! ~r:~~~r~g-T~ ~~
ROEPI óp 13 dez-er in I.ei~en uiteengezet en beléend gèmaä.kt~ ·dat reèi'!S 
33 personen nun bemrzen heboen teruggegeven (dit aantal is bij het op
stellen van dit rapport reeds tot 43 gestegen) 

De in vorige rapporten als fanatiek nationalistische, of commUnis
tisch georienteerde personen, zoals: Z~NASOETION (voorzitter van de 
ROEPI), G. PANGGABE.All (voorzitter van de PËRKI]aangeduid, zijn de eersten 
die hun stu~Ie-beurzen heboen opgezegd. Blj n~er inzien is gebleken 
dat ~eze personën ëvenals de meesten van de andere 43 spijt hebben van 
hun overhaaste daad. 

In de kringen van de-ROEPI- is o.m. ontevredenheid ontstaan ovër de 
~grote sympathien van dê huidige voorzitter (Z.BASOETION)-voor de 
communistisëh georienteerde P. I. Hij heeft zijn mandaat ree~s-ter .beschik
king gesteld in verband hiermee, docli men liee:f't hem verzocht de lopende 
zakente-blijvenbehartigen tot aan de landelijke verganering die over 
een-maand gehouden zal worden. Als voorzitter ·van de ROEP! hee:f't men 
reêdS a~&ooh1a 'l'.lf'fli[OltJIOESTAFA. die deze f'uncti!f wel wil ~ccepteren 
indien hij zijn eigen medewerkers zelf kan üitkiezen. Deze MOESTAFA 
is een zoon van TEUifK'OE. SOELOENG, bloel!verwant van de sultan van 
ï.AlrGKAT.Deze MOESTAFA is ëër{"oUI/T.N.I.- officier, fanatiek nationalist 
~och geen communist. 

Uitgetrokken door . . ........ . . ...... J ... H ..................... .. .. Md.jSectie ............ ACD. .... .IV: ... b ............. Datum ............... 1.1.~.6..!1.4.9 ..•. 
(_, 

_Op aanwijzing van ............. B. . .VI.II ............ . 

@ 5030 •• i8 
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-ltiKO[ n PE LAOJAR INOOnEStA 
. "R ~~ PI• 

...-"'"\ -·--: Jul/ermansstraat 8. 
lûntaria'ts a.-K•apeaM•.W..•--&&-

o-.atgeest. 
Tel-,.-e5~ Giro 304220. 

jf1) J, ' : -~ .. ) uu..; ~, .. _.: 
·' 

D/!4. Oegstgeest, 10 December 1948. 

Betreffende: Open brief. 

Excellentie, 

Aan 
Het K&binet van de 
Nederlandse Regering 
' B GRA!pHAGJ. 

In verband met de noodlottige gebeurtenissen la 
Indonesi~, acht het lioofdbestuur van de noekoen Pel~djar 
lndonesia - Vereniging v~n Indonesische studerendeA U .. 
Nederland - het nodig de Nederlandse ~egering van zijn 
grote bezorgdheid over de gang van zaken in Indonesi• in 
kennis te stellen, vide ingesloten open brief. 

Het is nog steeds van mening, dat een accoord 
langs vreedzame weg bereikbaar en ook de enige oploseins 
is van dit conflict. 

Het spreekt hierbij de hoop uit, dat bovenge
noemde open brief zijn bijdrage zal kunnen leveren tot 
een vredelievende oplos~ing. 

Met de verzekering van mijn bijzondere hoog
echting, heb ik de eer te ziJn van Uwe Excellentie 

de d1~ dienaar,, 

J.B.P.Mar&mis, h.t. secretari• 
Roekoen Peladjar Indonesia. 

• 

' 
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.OPD BBlU ..... -DI' ~ 1'"''"'"·_ .. _ ~· 9.'·<1 : ; ~:- ', '~·-·~ 

'' ... 
De Indone~~sche studenten in Nederland, verenigd in de 

Roekoen reladjar Indones~a uebben steeds met grote nauwlettend~ 

heid de ontwikkeling der situatie in Indonesi~.gadegeslagen, 
daar zij in hoge mate getnteresseerd zijn bij een vredelievende 
oplossing. 

Wij ~ebben elke poginc·tot overbrugging van de kloot, die 

er ongetwijfeld bestaan heeft en nog bestaat tussen het Neder
landse en Indonesische volk van harte toegejuicht, omdat wij 
het zeer in het belang van beide volken achten, dat een be

slechting van het nu reeds jaren durende conflict met vre_edzame 
middelen geschiedt, waardoor een samengeen op voet van gelijk

w_aardigheid verzekerd zal worden. 
( De gang der gebeurtenissen der laatste weken il!! ech·ter 

dermate verontrustend, dat enige bezorgdheid over de1~~komst 
I 

niet ongerechtvaardigd is. Na het mislukken der onderbande-
lingen tussen de Nederlandse kabinets-delegatie· en de Indonesi-

sche is de verwe.ehtin~ voor ·~? _her?i_euwd~ militaire actie, --~-- -~ 
waarop sommige blad•n reeebi ••;4er g~zinspe.eld. he)b'en, groter · 

dan ooit geworden en er zijn t•ndenzen, die s~erk in die rioh
ting wijzen. Wat een dergelijk gewapend conflict het Nederland-
se en Indonesische volk zal brengen weet een ieder, die even 
achterom gekeken heeft naar de voorgaande jaren van vernieti
,gende oorlogen. 

Het betekent voor Nederland de dood van zovele van zijn 
.{_) beste zonen, niet minder al~ Toor Indonesiê". Het hetekent voor 

Indonesi~ niet minder dan voor Nederland een grote vertraging 
van de opbouw van het land, det reeds zozeer eeleden heeft van 

de vernielingen van een nietsontziende oorlog. Het betekent 

boven alles, d[!.t de J.üoof tussen 1,et hederl!J.ndse eo Indonesi

sche volk voorcoed onovetbrugbaar blijft. 

Danrem mogen wij, Indonesische stude~ten in ~ederland, die 
tot dusverre ondanks alles het geloof in een duurz~:::1e en vrij

willige samenwerking tussen :Tederla.nd en Indonesi~ l1ebben be
houden, er met~oeeste klem bij de Nederlandse regerinG op aan

dringen, dat zij alles in het werk stellen zal, det ondanks de 

minder bevredigende resultaten der laatste besprekingen een 
nieuw gewapend optreden wordt vermeden. 

HET BESTUUR VAN DE ROEKOEN PELADJ AR INDONES IA. 
'\ 
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Bijlagen: 2 

Velgno. 
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RO~XOEN PELADJAR IN.DONESIA 
"ROEP I" 

Sekretaria~t: Juffermansstraat 8 
Oegstgeest. 

c 

( 

Giro 304220. 

Oegstgeest, 14 Febr. 1949. 

AAN 

Geachte ~edactie, 

De Redactie van het 
"Leidsch Dagblad". 
Witte Singal 1. 
LEIDEN. 

Namens het Bestuur van de Rukun Peladjar 
Indonesia, verzoek ik U beleefd de hierbij 
ingesloten resolutie in Uw blad te willen 
opnemen. 

Bovengenoemde resolutie is genomen op 
een buitengewoon congres, dat op 13 Februari 
jl. is gehouden ter bepaling van het stand
punt van de Rukun· Peladjar Indonesia t.o.v. 
de stap der betrokken Indonesische studenten. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

Hoogachtend, 

namens het Bestuur, 

w.g. J.B.P. Mararnis-secretaris. 



ROEKOEN PELADJAR INDONESIA 
"'q0EPir' 

Sekretaris~: Jufferwansstraat 8 
Oegstgeest. 
Tel. 20689 Giro 304220. 

Oegstgeest, 14 Febr. '49. 

De door het buitengewoon congres aangenomen resolutie luidt 
als volgt: K.. 

De Rukun Peladjar Indonesia, de organisatie van 
Indonesische Studerenden in Nede land, heeft met grote 
ingenomenheid kennis genomen n h . besluit van een 
aantal Indonesische student om als\. protest tegan de 
door de Nederlandse regeri sinds l December 1948 
tegen de Republiek Indoneef ingezett militaire actie 
hun studiebeurzen niet langer--te .. __ !cce teren en de stu
die in Nederland te staken. Ze koes de volste sym-
pathie en grote waardering voor de d or genomen 
stap en heeft besloten deze groep a~le moge jke steun 
te verlenen. Om aan deze betuiging kan syrnpa ie enige 
concrete vorm te geven en om te prptesteren t gen de 
nog voortdurende koJ oniale oorlog /van Nederl d procla
meert de ~ukun Peladjar Indonesia/voor haar 1 den een 
staking van de studie aan de Uniy'ersiteiten Hoge-
scholen voo~re · ·a van 1 week,, te beginne met Vrijdag 
18 Februari 1949. 

i 
i 

i 
/ 

I 
1 
' ' 



16 Februari 

BX 555'16 m 
VIII/IIIi ? 

neaol ut! e "'"rt o.ekoen 
Y'èlt.tdjar Indor~.eata." 

_ ........ . 

liet VGrwijzi.."!g lltlC\r de laat$te alinea Y&J1 mijn Z,éeJ" 
Geh~ ao.hl'ijva van 15 ·r-e'bruari j.l., No. 55158 1 haatie
lEmde cv ar de ~acboengan rerkoepoeJAn .r··ElJ"koempoelan In-· 
donq:t.e.• • neb ik de ••r L"W:e SX.ellentie '!Bect·e te 4e1a., 
dat t1J4er.t.a de or 13 dfter geb.ouden b1 jee!lkom.at ftD 4e 
'*Hoekoea tel.a4Jar In4cmeûa~ waarren het àaoreta . .-laet 
ge'foatid ie te Oegngee•'• Ao 1la'tolgen4e rHOlutte ia 
aanganome.: 

*'De n~ Htladjar Indonula, 4• o~pn1$8tle van 
"In4onee1sehe 3tuderG!'Ilden 1a Ned.-rla.rut. heeft aet 
"grote lngaomenhe14 'kenn!a pl'u)men van bot be
"alult van btm ~antal Indonaaiaohe studenten om. 
•üa ;:·ro~est tegen de «~r de Nederl.an4se roger t.ng 
ffalnda 18 Doeamber ll)49 tegq de Republiek lûotles1a 
t~tngezette mll1H1re actie nu atu41ebeurzen niet 
"lan.aw te ato·•l~tere.n er. de atudle 111 :t.1e4erlan4 te 
""e~e. {.e koestert fl\e vol•t.e .,_,pathle en grote 
l.,_ard4JJ'1ng ~ de door ben gtlnorat!ft stap en heett 
.,bealote deze t!(.t'oep elle mogeliJke ateun te ver
~lene. ·cm aan eht~Je betut~ing Tan sympathie en1r.:e 
"*oonol'ete vom t.e .~even on OII'i te protesteren tegen 
ttde .r-~g -.o.Ocrt!ur&nds koloniale ocrlog "'" N'eder
"'la.n4. PFOClllt\H'!:•t de fhtln.m. i''ela4jar In4one-1l1$. 
~'foor htUll' lelten een stQ:.-1ng van de atud1e aan de 
"'nn!ver.a1te1ten en noges.oholen voor de tijd v~ 
"l w•ek, te b~intten met V.rijdeg. 18 Februari 194:9."' 
I"! 

AM~·~ •rr. 1.. iinthoven 
~.~. «• ~1n1s~81' rresldent 
;!..E:.. Ie Ytniatw van Bu1tenlan4ae ~~ktm 
:6. E, de :W,1n1ner un o-.~,_.,..._. Gobi ed.at•lGD. 
te 
't•1i'UtT,~!;!QE1 



G e b. e i m. 

N~ 588-49 
Onderwerp:Rukun Pel.adjar Indnnesia. 

Datum ontvangst bericht:24-l-49 . . 

Betrouwbaarheid berichtgever:betrouwbaar. 

Waardering bericht:betrouwbaar. 

~evens bericht gezondèn: 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen actie:gene. 

25 Januari 1949. 

I Vo'cno . 

( 21 JAN. 1949 

i/ 

ê 
jT5: "h3i 

~~ 
~~ 
I 
l 

l 
i 

Wordt medegede~ld,dat naar dezerzijds werd vernomen,het 

bestuur ,van de afd~ling Amsterdam van de Malino studenten vere

niging "Rukun Peladjar Indonesia" (Rupi) voor het verenigings

jaar 1949 werd samengesteld als. volgt: 

J'l-.; Voorzitter: BAM13.ANG .OETOMO· Raden,geboren 21 April 19·25 te Semarang, 

student,wonendete.Amsterdam Van Hallstraat 134 II, 

Secretaris: Sulaksama SOEPARTO,R~den,geboran 8 Augustus 1925 te Bata-
-

via, student,wonende te Amsterdam 2e Constant HuijgensstraEt 

48 huis, 

2e Secretaris:Ac~d FOEAD Tengkoe,geboren 23 Mei 1921 te Perbaoeng·an, 

· student,wonende te Amsterdam Grensstraat 9 I, 

J f....t Penningmeeateresse:Rut~ SANOE,geboren 6 October 1920 te Tjimahi,wonenèè 
' te Amsterdam Nassaukade 359 I, 

Penningmeester:~TI Iwan Stephen Francisus,geboren 30 Mei 1923 te 

Goronta1o,wonend~ te Amsterdam Marnixstráat 290.Eindeo 



G ;~ H E I Ivl. 

verbinding: No.l2 
DOSs.59A/6 
onderwerp: "Hoe pi 11 

22 Januari 1949. 

fvolgnc. naturn ontvangst bericht: 18 Januari 1949 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 

waardering bericht: betrouwbaar 
r-;~;JAN·~~~~g /; 

I 
i 

jÄCD/ ~3.J~-6· i Tevens bericht gezonden aan:--
ffiedewerkende instanties:---
ondernomen actie:---

·------------------------·---·-- ·--------

na de vergadering van de "Gaboengan Perkoeopoelan 
perkoempoelan Indonesia" op g Januari 1949 te 's-Graven
hage, zijn er thans onder de Indonesische studenten, die 

_.,bij de "Hoepi" zijn aangesloten, verschillende stromingen 
~waar te nemen. · 

""' 

t.w.: 
a. 

' .", ~ 

b. 

c. 

rn de niioe pi" zijn n.l. nu drie gr oepsringen ontstaan 

Zij, 
geen 
Zij, 

doch 
Zij, 

die niets met politiek te maken willen hebben en 
fusie voorstaan tussen de ''.l..l.oepiH en de "G.P.P.I." 
die niets met politiek te maken willen hebben, 
wel de militaire actie in Indonesiä veroordelen. 
die aan de politiek deelnemen en hun steun geven 

aan genoemde fusie met ille conse~uenties. 
a en b vormen ongeveer 87;; van de "noe pi "-leden. JJe 

rest is reeds geintimideerd door de "P.I. 0
• ill De voo~ter van de "HWi" ~qASOZTION te Leiden is 

'f. a een goede vriend van I'Ir. SOEUAH H.A~11ZAH (personalia bekend). 

~{ieru.i t kan diens ext~ne houding worden verklaard. (Bi~ 
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's-Grav1~~'ii;;~- ~~:::--$, 
- f 

5 NOV. 1S48 I 
.._.. --·-........ , 

NOTITIE: 

V.AN: B.VIII. 
ACD/lf & ~ t, -s- f 

Volgens het blad "Suara Ru:pi", orgaan van de4.,.vèreniging "Roe oe Pe:ïad
jar Indonesia" (Roe:pi) van October 1948 (No.6), is het bestuur der af
deling Leiden als volgt samengesteld: 
Voorzitter Á1: A~A.G.Oke_Djelantik, Terweeweg 1 Oegstgeest; 
Plv. " " X•: W.Gerungan, Beschuitsteeg 1, Leiden; 
Secretaris )( •: Prat i wo, De Mey van Streefkerkstraat 12, Leiden; 
enningmeest~: C.Pattipeilohy, Witte Singel 25, Leiden; 
ommissaris XI: T.Banan, Haarlemmerstraat 102, Leiden. 
n de redactie van "Suar_a Rupi" hebben zitting Bambang Oetomo en 

D.F.S.Noya. - · ' 
Het redactie-adres is: Kempeneerstraat 88, Oegstgeest. 
Het secretariaat van de Rupi is gevestigd: Juffermansstraat 8, Oegst
geest. 

Verzoeke te agenderen en aan mij terug. 

B.VIII. 
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D 'NI·~• A A G. 

noss .4/41. 

I Vol1no. -- -1 
G E H E I M. ! ·. 3 NOV. 1948 I 

i ACD/ ft& 7 '~;· i 
van betrouwbare zijde werd het na~el~eAàe ve~aelen: 
OP Donderdagavond, 28 October 1948, werd door 
Mr.SOENAN HAMZAH (gegevens bekend), voorzitter der 

nperhimpoenan Indonesia", afdeling 's-Gravenhage in het 
restaurant "Liberty" te Leiden een lezing gehouden voor de 
leden van·de 11 Roepi" over het Indonesische Volkslied "Indo-
nes ia Ra ja". 

ongeveer een 38-tal Indonesische studenten woonden 
deze lezing bij. 

Spreker gaf een uiteenzetting over de diepere beteke
nis van de woorden van het Indonesische volkslied. Hij liet 
hierin duidelijk uitkomen de vrijjkidsgedachtef,i, die aan dit 
lied ten grondslag ligt • .Het lied vond zijn oorsprong reeds 
in de tijd, dat de vrijheidegedachte bij het Indonesische 
volk begon te leven. 

Dezerzijds wordt opgemerkt, dat onder de Indonesische 
studenten, verenigd in de "Roepi", de sympathie nog steeds 
uitgaat naar de republiek Indonesi8, onder leiding van pre-
aident SOEKARNO en premier Moh.H.ATTA, terwijl de 11 P.I.", 

i 

volgens de aangenomen nieuwe koers, achter de communistische l 
beweging van MOESO c.s. staat. De bedoeling van deze lezing 
is dan ook om de nRoepi" door slinkse propaganda te infil
treren, teneinde ook deze vereniging voor de nieuwe koers 
van de "P.I." te winnen. 

verzonden op 1 NOvember 1948 
aan: ·~Ministerie van Algemene l;aken. 
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t r.D, 
D 13 lf a A A G. 

noss .. 4/4l. GEHEIM. 

van betro~wbare zijde werd het navolgende vernomen: 
Op Donderdagavond, 28 October 1948, werd door 
mr.SOENAN HAIIZAH (gegevens bekend), voorzitter der 

nperhimpoenan Indonesia", a.fäeling 's-Gravenhage in net 
restaurant .,Liberty" te Leiden een lezing gehouden voor de 
leden van.de "Roepi" over het Indonesische Volkslied "Indo
nesia Ra ja". 

ongeveer een 38-tal Indonesische studenten woonden 
deze lezing bij. 

Spreker gaf een uiteenzetting over de diepere bete~e
nis van de woorden van het Indonesische volkslied. Hij liet 
hierin duidelijk uitkomen de vrijheidsgedachten, die aan dit 
lied ten grondslag ligt. Het lied vond zijn oorsprong reeds 
in de tijd, dat de vrijheidegedachte bij het Indonesische 
volk begon te leven. 

Dezerzijds wordt opgemerkt, dat onder de Indonesische 
studenten, verenigd in de "Roep!", de sympathie nog steeds 
uitgaat naar de republiek Indonesil, onder leiding van pre
sident SOEKARJO en premier Moh.HATTA, terwijl de "P.I.", 
volgens de aangenomen nieuwe koers, achter de oomman1st1sehe 
beweging van MOESO c.s. staat. De bedoeling van deze lezing 
is dan ook om de »Roepi" door slinkse propaganda te infil
treren, teneinde ook deze vereniging voor de nieuwe koers 
van de "P.I." te winnen. 

verz~nden op l November 1948 
aan: •"'fMinister1e van .Algemene Zaken. 



G E H E I :M. 

NOTITIE: 

AAN: ACD. 

VAN: B.VIII. 

Verzoeke te agenderen en aan mij ter • 
Ondershands ontvangen van I.D.Leiden. (Ledenlijst van de 

"Roekoen Peladjar Indonesia".) 

B.VIII. 



·. ,, 

--· ROEPI-

~a.baîig LQiden. r 
- o/ 

--Do1'tsr-ta-~ 
LEIDEN • 

..,. - .1{1. A!lhmad·,- Mr. R.H.M. f-'{ 
X >< 2. Ala.tas~ A.B. >c.V ~·b ~ '\"-' 
I( .\< 3. Abdu1 Karim, D. ><. \[ 

a.lb 

- -4• Nj. AbdUl. Ka.rim-Cra.mm,\jl•- a.lb 
)( »5. Abdu1 KarJ.m, E. i"-~ 
I( ~ x.6. Bana.n,. T. X ~UJ. ~!J"/ 

1i x..7. Dali1oedin V · I.J t20J. . 
t' .-.\"8. Dj aj adiningrat, J?}., ~-~ t' ·"-> 
X x b-9. Ismao1, J • ..,..rö O'.-~otj'. 
)<.. ~~10. Nj. Ismao1-Porwa.ta, A~ 

vVK,vxu. Kartodirdjo, R.·'X V 
\J l\f ·.J\1.2. La1isa.ng, R.H. -y , , . 

."". .~<;13. Latuasan, L.E.)E J'l.. ,\.cl 1.1 

-~14. Lima, J .J. do'<,V c 

a.lb. 

· .t~ r -~ .U5. Ma.ka1iwy, t.H.P.S~; 'Ij ft 0~ • 
6 I " 
~ • Mn.r:tono "'<. v · 

-x17~ Maartaria >< \f }·tf, f! ~ ~ 
:-18. Maloesy, J .J .A.~ · 
Xl9. Manarfa, La Ode~ . · fJJ". 

\·~ ><20. Nf,l.sootion, M.z~vPq q D I u 
\ ~21. Pangn1ila., e.J .A."?f( .--~ . 
\-- }é2. Piry! J. )(\i I 'L. 0' 'I i\' 
. x23. PootJ.ray, H.R.J>..f'" · 

j.

1 

""'24. Poomomo, M.V><.. 
-~25;. ? §!lluky ~,u_. ?I~ 9 r.:( ~ 
~6 • .J sani, c~ ~~#... ' 1· 

'-27. soogiarto, J .x"( 
<-~""""" · -28. Sopl,hnit, Cb.:;( V. 

--'-29. Tob~, Ph.L.frC\§ I ~ _....:---30. Tas, Hasa.n x 'f 
_;~;1. Winotosoowa.rno-Ronow~ont'{Nj. G.A. 

'( /'.-:-1 :/6 '> (;:> a.lb 
>:32. W~to. Soowarno 'f_ p ~· ; 0 t 

"\ ~ 33. ~J.admata., A .. W.\i~ , !.) , 

Q 
OEGSTGEEST. . 

- - 34; ~oven, Nona. P.y-
-35. Dzoclha.faz, T.H.t,J-

Litt. Fa.o. 
Phil. Fa.c. 
Ver. Fao. 

Ver. Fa.c. 
Vor. Fa.o. 
,Ver. Fe.o. 
J&ld. Fa.o. 
Litt. Fa.c. 
(Eng. _:v.o.) 

. ~d. Fa.o. 
Vor. Fa.o • 
Var. Fao. 
Mod. Fáo. 
Vor. Fa.o. 
lbd. Fao. 
M'ed. Fa.o. 
lbd. Fac. 
Vor. Fa.c. 
Vor. Fa.c. 
Vor. Fa.c. 

.-v.or. Fac. 
Vor. :Fao. 
J.ild. Fac. 
O.H.B.S. 
Vor. Fac. 
Litt. Fe.o. 
Ver. Fao. · 
Litt. Fac. 
lli>d. Fa.c. 
(Blziok) 

Ver. Fa.o. 
lbd. Fe.o~ 

Var. Fa.c. 
H.B.S. 
llld. Fa.c. 

1
Vor. Fa.o. 

~~"';6. l)jajad~at,-IPJ\)\ S' ') w y 
37. Ibnoe HadJ ar, M.V: (J i.,.· j 

:-:38. Ibnoo Hadj ar-van Ispo1ch, Nj 'f s. a.lb ,.. 
x39. Ismot .::<,y /(), , .... ., / 

.,:\.40. Gorunga:n, w.A~ D c._YLi :Jt.~ 
--f41. M:mus, W.J .O •. 'f< 1 

)<,4.2. Manusama, Z.J'f-K 
\43. Mara.mis, J .P.B • ..,Z \'h:11 G-

- ·44· Ma.ra.mis-Korompis, Nj.. ,N.R.1:X alb 
-~5· Noy':, Nona D.F.s.v /IJ 6JA..é/3 
-X46. Ompl., B. \1 . I 

~7. Ompi-.Andu, Nj. G~'<. a.lb 
T-4-8. Ompi, Mr. A.F. V~ . Q 17Î 

........_x,49. Dj lantik, G. de Oka f ~ ~,i? .5 t> \1 
-*50. Rampon, s.J .P~- '' )t 

_.x.51. Sooma.wihnrdja., E.S. (Nj.) 
.-~2. soomawiha.rdja, T.s. x'C 

~:<s;. Sastrawij oto, B. /V . 

. i t/;~/~ dJ..tb cfGl-
t' 
;' 

Phil. Fa.o • 
11ld. Fa.o. 
Ver. Fa.o. 
Vor. Fa.c. 
Vor. :Fao. 

Ver. Fao. 
Ver. Fa.c. 

Ver. Fao • 
Ver. Fa.c. 
ver. Fa.o. 
Pa.edagogio 
Vpr, Fa.c-. 
]$;)d. Fe.o. 

Witte Singel 25 
Boerhavolaan 5 
Aalmarkt ~0 

" 
Be.tA:l~t l02 
Rijnsburgerw~ 1.47 
De Bitterlaan 91 
Johan do Wittstr. 46 

" lierenstraat 62 
J àn van Go yenkade 19 
Witte Rozenstra.a.t 52a 
:Boorhaavola.an 22 
Groelüwvonstra.a.t 2 
Mari5npoa1stra.at 19a. 
Rijnsburgerweg 50 
Hooigracht 5 
Rapenburg 62 
Witta Singel 5Sb 
Lijsterstraat 1 
Aalmarkt 20 · 
Oude Rijn 106 
Jan van Goyanka.de 6 
Lusthoflaan 56 
Broostraat l2la 
Hoge Rijndijk 186a. --
·Lij-storstraat 7 · 
Rapenburg 62 
:ft&)relstra.at 38 
Plantsoen 95 

" J a.n van Goyonka.de 6 

do Kemponaarstraat aá 
Emma.la.an 4 
Begantassala.an 43 
Fredrik Hondriklaan 20 

" 
Emma.laan 4 
Juf;ferma.nstraa t 12 
Loidaohestra.a.t.og ll 
do Kompenaarstra.a.t 88 

" 80 
" 80 
" sa 
n· 80 
11 80 

Leidsohostraatweg ll 
Torweeweg l 
van Asaondelftatra.a.t ~ 
Torenveldstraat 30 .. '0 
.Leidaoh&sti'sa. twog ll 



Tamboena.n, Mr. M.K.W. V 
Tj ia Tia.t'J€ Tj an '\1 
Panggabean, G.{ 

Ver. Fao. 
Vèr. Fa.o. 
Theol. Fa.o. 

ALPEEN a.d. RIJN. ri . ) i{,a 
~7. Soumoltilt J .H~7 D n, : 

VOORBO"RG. 

>' 58. Looho, ~~ X V. : X 
~59. Looho-SJ:.ga:r, NJ. O.N. .~ 
/bÖ. Sigar~. Nona F~ \1 · 

ZOETERWOUDE. 

X61. I:nkiriwa.tJ€, G.M • .A.. :X { 

W.A.SS".lill~,AAR •. 

Ver. Fa.o. 

" .. -. 
Phil• Fao. 

Ver. Fao. 

-...",.. x 62. Tu!nbelaka, N ona Mr. J ~ Y.. :><. '-' . 

. .".)~-· 
Ver. Fa.o. 

PENDERMA PELADJAR. V/ . '~ 
-1. F:re.ze, H. -/ " 
--2. Hillegers, I.M.C.~ 
-3. Jans,en, J.W.F.- V 
)L..4. Sohoorl, J .w • ..._ 't · 
x.5. Stor9 R.C.A. f'IJ. CJ'-(f6>v 
~ 6. JcTan Fay Tjhorig~ , . 
)( 7. )(Tan, P .H. x. ...J 
'1..,8. Utrecht, E • .\' v < 
>(9. Verbe:rno, I.J.P.J(' 
}\10. Wongon, G.D •. van X.• 

,...........-11. Wiossing, F.J. ~ .{ 

.·::.·· 

v.d. Brandelerkade 2~ 
· de Kempenaarstraat ~0 
~erlingh ~eslaan 9 
Oharl. de Bourbonlaan 7 

· :eU.i tenhofstraat 3' 
de Kampenaarstraat 88 

11 

Ou.do Vost 83 
Wilholminastra.at 47 

· v.d. :Brandelorka.Q.e 2:; 
RoodboTststraat 46 

Koninginnelà.&ll ll 
de Kempenaerstraa. t 88 
Leidschastraatweg 11 

Java&traat 10 

Laan VJm SW_aenstetjn 18 
" 
" 

Hoge ~jndijk 65 
. '. 

Santhorstlaan 44 

Leiden 
Oegstgeest 
Leiden 
Oegstgeest 
Rotterdam 
Oegstgeest 

11 

Leidon 
Haarlem 
Leidon 
Leidon 

<C 



POLlEIE TE AMSTERDAM. 
Bureau HOOFDCOMMISSARIS. 
Inlichtingendienst. 

Amsterdam, 29 Juni 1948. 

Volgno. 

:,2 '1' JUU 1948· I 
ACD/.32_/ ~.J,} 

'"" . •u• = 
No. I.D. 2031A-'47. 

Onderwerp: 
Roekoen Peladjar Indonesia. 
(Vereniging van Indonesische 
studerenden.) 

• 

r20 October 

Door de Roekoen Peladjar Indonesi,a (kortweg genoemd 
ROEP!) werd op 19 Juni 1948 te 20.00 uur in de grote 
zaal van het Minerva-paviljoen, Albert Haanplantsoen 
2-4, alhier, een Indische avond georganiseerd. 
Tot het bijwonen van deze avond werd een toegangsbewijs 
vereist, dat voor de prijs van f.l.OO aan de zaal en 
bij de volgende personen verkrijgbaar w$lr gesteld : 

l908,vt 1. Faim.an SLA.M.A!i, geboren te Karang Anjer,(Wonende van 
·" 1 Eeghenlaan 4 huis te Amsterdam. 
L- 1 2. Ruth SANOE, geboren te Tjemahi, 6 October 1920, wo
î nende Nassaukade 359-I te Amsterdam. 
/13. Iwan RANTI, geboren te Gorontalo, 30 Mei 1923, Neder-

7 Ianäs onderdaan, kerkgenootschap Indisch Protestant, 
ongehuwd, wonende Marnixstraat 290 te Amsterdam. 
Rosini NIMPOENO, geboren te Amsterdam, 24 April 1929, 
dochter van Raden Soedono NIMPOENO, gebbren te Soera
karta, 15 Juni 1889, docent Indisch Museum, wonende 
Jekerstraat 69-II te Ansterdam. 

A5. Hanna NIMPOENO, geboren te Amsterdam, 28 Juli 1930, 
~ eveneens dochter van meergenoemde NI1~0ENO, wonende 

Jekerstraat 69-II te Amsterdam. 
~ t 6. Mej. DJAJADININGRAT, (vvornaam Loekmini), geboren te ?' Batavia, 22 Augustus 1923, wonende Bilderdijkstraat 

196-II te Amsterdam. 

Aanwezig waren ongeveer 500 personen, voor het het groot-
ste gedeelte Nederlanders. 
Opgemerkt werden delegaties van de Vrije Universiteit, 
alhier, van de te Amsterdam gevestigde Chinese studen
tenvereniging "Chung San Ruin, benevens van de vereni
ging Nederland-Indonesië. 

y 1 Voorts was aanwezig de bekende Willam Gerard KLINKENBERG, 
geboren te Purmerend, 7 December 1923, wonende Admiraal 
de Ruyterweg 547 huis, alhier. . 
voorts 1 Marine-officier, 1 marinier en 1 Indisch matroos, 
waarvan de namen niet bekend zijn, zomede de als inva-

Jlide uit Indonesië teruggekeerde marinier Raden Harjo 
"' 'NIMPOENO, geboren te Amsterdam, 10 Februari 1927, wonen
~ de Jekerstraat 69-II te Amsterdam. 
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Ws secretaris van de feestcommissie fungeerde Ten~oe 
- IAchmad FOEAD, geboren te Perbaoengan, 23 Maart 192~ 

wonende Grensstraat 9-I te Amsterdam. 

'

De voorzitter der ROEPI, Raden Bambang Oetomo, geboren 
X: te Semarang, 21 April 1925, wonende van Hallstraat 134-II 
' te Amsterdam, sprak een kort openin@Swoord, waarin de 

aanwezigen werden verwelkomd en waarin hij de hoop uit
sprak, dat hetgeen voor het voetlicht gebracht zou worden, 
aan velen der aanwezigeJ{ Nederland~rs een antwoord zou 
geven op de vraag: "Hoe de Indonesiers leven". 

Hierop werd door de gezusters NIMPOENO (genoemd onder 
4 en 5) een Javaanse dans uitgevoerd. 
Vervolgens werd een toneelstukje opgevoerd, bestaande uit 
3 bedrijven. b 
In het eerste bedrijf werd een feodaal inlanS~t~H~n, 
met ouderwetse ideeen, van de vorige generatie uitgebeeld 
en in een belachlijk daglicht gesteld. 
In het tweede bedrijf werden de ideeën en denkbeelden van 
de jongere generatie aan de ouderen voorgelegd en door 
deze laatste op heftige wijze bestreden en afgewezen. 
In het derde bedrijf ziet men de ideeën en denkbeelden 
der ouderen plaats maken voor die der jongeren welke 
laatsten van Indoaasia een modern, krachtig industrieel 
land maken. 

Na een korte pauze en het opvoeren van een bordendans 
(Taripiring) werden 3 fantaaien voor het voetliCht ge
bracht. 
De eerste hiervan "Pahlawan Merdeka" (aanval op de vrij
heid) werd uitgebeeld door een met een lans gewapend, 
op wacht staande Indonesisch soldaat in de uniform van 
het republikeinse leger, die, nadat een schot had geklon-

. ken, dood neervalt. Door wenende vrouwen werden bloemen 
gestromid op de gevallen strijder. 
In de tweede, getiteld "Soeasona Baroe" (nieuwe tijd) 
werd(ëen groep Indonesische meisjès in verschillende 
Indische klederdrachten een lied gezongen, betrekking 
hebbende op de verbroedering, samenwerking en opbouw, 
terwijl in de derde, getiteld "Potong padi"(rijst snijden) 
door dezelfde groep meisjes een beeld werd gegeven van 
het snijden van de rijst. 
Voorts werd nog een Javaanse dans en krontjong-muziek 
uitgevoerd. 

Nadat door de voorzitter Bambang Oetomo Raden een kort 
sluitingawoord was gesproken, werd begonnen met het bal, 
dat tot ongeveer 4 uur des morgens duurde. 
Er werd een loterij gehouden met loten ad f.0.50 en er 
werden.goederen op Amerikaanse wijze verkocht, waarvan 
het batig saldo aan het Indonesisch Rode Kruis ten goede 
zou komen. 
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POLITIE LEIDEN 
No. 599. I .. D. 
BIJLAGE(N) 

LilT. 

TYP. E. 
COLL. 

LEIDEN, 

()tr\~· .' 
20 Mei 1948. _;;-

' Verzoeke bij beantwoording datum en 
nummer van dit schrijven aan te halen 

ONDERWERP: i~+ichtingen. 

• " I. :) -\ ~ , J·.,o 
' 
'· 

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d.. 14 Mei 
1948, No. 338o8 geheim, wordt ~et navolgende gerap
porteerd: 

xl . ESMET, (heeft geen voornamen) geb. te Palem-
bang, 28-11-1924, wonende te Oegstgeest, Elimalaan 
No. 4, werd d.d. 29-1-1947 te Oegstgeest ingeschre
ven komende van Warmond. 

x 1 Mohamed Zain NAOOETION, geb. te Medan, 9 Maart 
1921, wonende te Leiden, Witte Singel No. 513-b, 
werd d.d. 9·Maart 1946 alhier ingeschreven, komende 
van Batavia. 

.. 

AAN het Hoofd van de Centr-ale Veiligheidsdienst. 
Javastraat 68 te 
ts-G R A V E N H A G E. 

sooo.1 '48 
··~ 

/ 



14 Mei 

·.·~···t'· r . , .· . " .• .._ 
l. i• ' __,_~. 

t\~~ . --
VIII o rrz .4. 

A. .0 . 
. Werk~r. Vern 

flJtoep1"• ~ 0 ~ /tP 

Bierbij heb U; dEl eer· u t' berio]lten. dat op het op la en 13 
hart 1948 te Oeget6e&st gehouden 11J(oepi-con~tt een nieuw b.ootdbe• 
st~ i,s gekozen• a.~ samen.psteld is als volgtt 
Yoon:lttert ll.Z~asutlon; . 
V1ce-Teor-z1 tte.r * {.lsail; 
Secretuls: :.B..P .lleami.s; 
P~~•stert 'ljia 'fiang !Jan; 
cammiaaer!s: ' X..t; . -~ 
. • »8Juttr .1I~.Kal1g1s Soep~to allen wonende te Leltl•l'Li 

Ik mqge 11 Yerzoeken mij 1.n kennis te wtflen doen stellen :met ~ 
volledige personalia V~ de hie~bOYen genoemde B.Z.,Kasut.loa en I-..t . .: 

BE'!' HOOFD V AB Dl' CDr.mA1.I 
UIIJ:GfÏEIDSDIEN&! . 

Aan de Heer Ccamisseris van: Poli tie, 
te ' 

Namens deze: 

,: ' l R E •• 

J.G.Orabbend.am. 
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/~/OVERGENOMEN UIT "WARTA INDONESIA" VAN 14 :MEI· 1948 No.l6. 

MALAM ROEP! TJABANG AMS'l!ERD.AM. 

Tanggal 4 Mei bertempat di gedoeng "Minerva-paviljoenn, Roepi 
telah mengadakan malam perkenalan oentoek oemat Indonesia di kota 
Amsterdam. Kedat angan memoeaskan. 

Sajang sekali berhoeboeng dengan Nasionale Rouwdag, segala 
atjara jg bermoesik, tak dapat diteroeskan • 

., Rapat diboeka oleh saudara.B~bf&Jt iljW.Qr ketoea~ tjabang
1 

Jl Amsterdam. Sesoedahnja hadirin ber 7 r I e apa menit oéiitöilë memperi~ 
ngati s•udara2 kita jang djatoeh di waktoe Djerman mendoedoeki Neder
land, saudara Bambang mengadekan kritikan2 terhadap organisasinja 
sendiri (Roepi) jang opbouwend. Kemoedian kesempatan diberikan 
kepada saudara Noegroho oentoek mengoeraikan tentang nups and downB 
dalEm repbloaai Indonesia". Pembitjara memoelai oeraiannja dengan 
pemerintahan kolonial semasa de Graet, de Jonge dan Tjarda. Meneroes-1 
kan dengan pembagian pekerdjaan di waktoe Djepang diantara golongan · 
Sjahrir-.Amir Sjaritoedin dan golongan Soekarno-Hatta. Satoe hal jang 
aangat digemari oleh R.v.D. dengan menerangkan collaboratie golonga.n i 
president kita. 1 

Back ground dari oeraian ini jalah oentoek memberantas defaitis
me jang dengan tepat telah dilihat oleh pembitjara dibeberapa 
golongan. 

Dengan tegas dan terang sdr.Noegroho mengoeraikan, bahwa Repoe
blik itoe sebagai staatsorganisme dapat dihantjoer-leboerkan, tetapi 
tidak sebagai tjita2. Sebagai staatsorganisme dapat mengalami ups 
and downs, dan pada saat ini dalem keadaan down. 

Sebagai tjita2 Repoeblik itoe tidak dapat dileboer atau leen
toer. Dan apa bila keadaan dalam gelanggang politik mengizinkan, 
paati tjita-tjita itoe ditjiptakan, 

Waktoe ke sempatan oentoek bertanja-djawab, selain dari 
seorang jang djoega agak menjimpang, tidak ada dari pada hadirin, 
j ang mempergoenakan waktoe ini • 



!angsal 4 Ke1 bertempat di gedoeng ttJ41nerva-pav11Joen" • Roep1 
telah metlg&dûan · IU\l.am perk:enalan oentoek oemat Indones ia di kota 
Amsterdam. leedat l.llgan memoeaskan. 

Sa.jang eekall berhoeboeng dengan Nasianale Rouwdag, se gala 
atjara Jg bermoea!k, tak dapat <literoeskan. 

· Bapat dibceka o.·leh eaudar a B.· qbang oetomo, ketoea R~p1 tJ. •Mrl& 
Amsterdam., s.eeoedèh,n.J~ had1r1n b4)i;rd1r1 beberape meni t ~toek mempeji
ngat1 s•udel'a2 ld.ta Je.ng dJatQeh 41 waktoe Dje:t'man mendoedoekt Meier• 
lend1 S@d.ara Bam~ mengadakan Jc1"1t1kan2 terhadap organisasin~a 
sendl.ri {Boep1) J~ opbouwend. JCeJ!l()ed1au Jeeaapaten d1ber1kan 
kepada saqdara NM~Oho . oentoek ••ngoera11can teatang "ups and. d~ 
dalam reptnoest Ialcmes1a"• PabltJara memoelai oera1unja den,gaa 
pemer1ntahan Jcol.oldal semasa de Graet, de 1o.ap clan T 3erda., J4ent;roes-
kan dengen pembe.glu pekerdjaan 41. waktoe D3epang d1antara golo~.· ·· 
SJ&U1r-Ala1r Sjezltoedin dan golo.ngàn Soekuntwiie1ita. Satoe h'al ·'* 
aangat 41gema:r1 elà a.v.n. dengan menerangkan ooUaboratie gol.,._ 
presid.ent ldta. 

Back grou4 4al-1 oeratan ini jalah oentoek memberal'ltas detdt!e
me jang dengan tepat telah d1l1hat oleh pemb1t~ara d!beberap.a 
golonpn. ·· 

De.ngan tesu dan terans adr.Noegroho mellfJOeraikan, bahwa R•J_.. 
blik itoe .sebqil atutaorgan. 18lrl.e dapat d1ha.utjoer•leboerk:l t•kpl 
tMak sebagai tJ1..a. S.bagal s·taatsorganiame tapat mengal ups 
and 401m8, dan pa4a. saa.t W dal• keadaan down .. 

Sebagai tt.f1la8 Jlep•'blik ltoe tidek: dapat d1leboer atau loea• 
toer. Dan apa b!.la keadaan dalam gelanggang politik meng1z1nltan, 
pasti tj1ta-tj1ta ltoe d1tj1ptekan,. 

Waktoe ke seapatan oentoek bertanJa-djawab, selain dari 
seorang Jang djoega &.gak menjimpang, tidak ada .dari pada had1r1n1 
jang mempergoenakan waktoe 1n1. 
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~· ceetlleid inr; ve;o het r<ci1ri jven ven è.e 

30829, d.d. 15 :~art 1948, ken worden Bedeeedeeld, dat het 

dezerzijds niet is mogen gelukken een ~erslag over het op 

12 en 13 ::aart. 1948 te Geestgeest gehouden "Roepi-congres" 

te bemachtigen. 

·yel ~:·Jerd vernonen, dr~t het op c}i t concres c::e%:ozen nieuw 

roofdbestuur als volgt is samencestel~: 

voorzitter: 

'lice -Vo orz i tt er: 

::ecret2ris: 

Penningmeester: 

caramisser is: 
11 

P r:. Z.XASU'::'IOH; 

~ J. ISI:AIL; 
.Yfi'l' 

'J. :3. P. I-IJ.:EA.;;tiS; 

nencie te Leiden. 
ellen ;-ro-

2en e:xenDla8r van het 7ereniginc:cbl8d ":~DP2r2 Loe>Ji" 

vs.H /''art l () 

~' at lüerbij. 

v~rzonrten op 20 April 1948 

aan: ~~. ·~-~. ~-J. 

( 



Inlich~ingendienst ·Delft Delft,lO 

Nr\~4/48 

~-
Iw Naar aanleiding van 

BUr\~AU i3 
;l·~·ib' 

no.30489,Geheim,met het daarbijgevoegde rapport betreffende 

Roekoen Peladjar Indonesia(Roepi),bericht de I.D.Delft U 

het volgende: 

Maurits Franciscus Samuel POKERATTU,geboren te Soerakarta, 

14 Februari lS22,wonende Bosschastraat 55 te Delft,vestigde 

zich op Ih5 November 1946 te Delft ,komende ve.n Bandoeng. 

(• 
Hij studèert aan de Techr1ische Hogeschool te Delft op een 

. ' Malinabeurs, in O.e afdeling Werktuigkunde. 

Zijn naam komt in de alhier gehouden adminil3tratie niet voor. 

I.D.Delft 

Aan de Heer Hoofd van de C.Y.D. 

JavastraCJt 68 · 

'~-Gravenhage. 



~. 30829. 

Congres nnoepi tf. 

Let verwi jziüG naur de ni j bij geheim rap~)ort van Uv; Inlichtin
gendienst van 6 llaart j .1., Doss .13/390 toegezonden convocàtiehiljct
ten voor het nRoeiJi-conc;res", heh ik de eer U uet:e te üelen, dat il: 
een verslag over dit coneres zeer op prijs zal stellen. 

Aan de Heer Hoofä.cor~missariG 
van I'olitie, 
te 
's-G HAVE :EH AG E. 

iiET HOO]'D VJJJ DE CENTR.ii.IZ 
VEI T .. I G-'llliiDLlDf:IIST 
Nar~tens deze :~::i 
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aJM8.9• 
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Vlii.TZI. 



i. I u !.I •· 

V' lUl -~~· z1 Jd• wrd vernomen, dat 4e verenig!.ng 

~oe:pitt op r.~. 28 Febru.ar1 1948 tè 14.}0 1.n het Ge'houw 

"Dlligentla" Mn het ~ voorhou:t alhier • een "•sloten D-

4eaversa'er1.a,; heett. phoudfm •. voor 4eze nrgaderi.ng waru 

de leeteA 4e at4el~n teicten, Den Heath Deltt 1 nott•N.ftll: 

e11 PorctrMht u.1teonot1p • 

. De ••r-•rtng atol\4 onder le141q vae LO;!Js W'Al~ii~• 

VoorzlUer va.n 4e "J~oopl•. 

Pwlte.tt van 'he~ waro.n: 

1. Opricht~ vu on4eret4el~~Jl voor tl• plturt.aen Delrt, 

Rot tel'\\• en Dordreoh\; 

2. Benoemins vu oOilld.asarisnn voor de~• afdelJ.ngeJl J 

-'• tl1apuut $l'lS• CZil de onderl1Dt:i,"e ~an te verstev·leen; 

4. ~DO rOA4YrM~C• 

~er 'o leélen WOOlsdén deze vesude.rint; ttiJ. 

over polltien ~legtmheden wertt niot poprokfm, all.IH;m 

over interne orean1aator1aohe zaken. 

De convoontie•h11Jetten voor deze vergaderlllG waren uit

geemut van en Mtlert•kend door lbÄd1U.Qi!J~• secretaria van 

de ntdellllG De U"t • 

.--



Bo'30489. 
een. 

VIII. TZ.7. 

''Roepl". 

Ik heb de eer U hiernevens tèr kennisncmine aan te 'b1•tlen at-· 
scb.rin VtU'l een geheim rapport van 4e Inlloht1Dattndienst Den Haag van. / 
1 Maa.l't j.l.1 Doss.59/8, over _••n besloteJt YU"gader1118 van 4e Iftd.oaes1-
sc.he verenlp,ns "Roekoen . .Pelaèljar Indones ia" (Roep!) , naftr de iahou4 _ 
waarvan ter 'bekorttne verwean moge .worden. · 

merbiJ z1 J aangetekend,.. 4at hoewel deze -vereniai.ng waarvan de 
zetel thans te Ameterdaa sevest1gd 1s, biJ 4e opr1chtine 1n 194'1 lUlêtt 
nrkon. 41~1 dat hur doel Vtlll sociale en culturele strekkintt 1s* aedvt 
echter po..utieke invloeden merkbaar ziJn, welke overeenstGben met llet 
•treven ven de '1lepubl1ek-Intones1al'. 

ll'Soll4en •!!!: 
a R•er Root'deaBa..v .~oli tie ie .Aasterdam. 
• Heer Rootdooam.v.Pol1t1e te UottU'èla, 
• Fleer OerJJnil'le:arls v.Politle te IJt14eR• 
t ~~ COUn1asar1a v.Po11t1e te Dordrecht .• 
t Heer Colld.asar1s v .Poll tie te Delft. 

S!' HOOFD Yi'l.N DE~ 
VEILI<mEillSDlDST. 
1lameiW deze: 

L.L.van tae.re • 



:t.D. 
DIM i A A P• 

1\ ,F S 0 R ft. I F Z• 

Doss.5t/8. 

Van betrOUJfbare zijde werd vernomen, dat de vereniging 

"Roepi" op Zondag, as Februari 19<48 te 14.;0 in het C're'bouw. 

ffD111gent1a" aan het Lange Voorhout 'alhier, een besloten le• 

denvergadering heeft gehouden. Voor deze vergadering waren 

de leden der afdelingen Leiden, Den Haag, Del:t't, Rotterdam 

en Dordrecht uitgenodigd. 

De vergadering stond onder leiding van !p!k Dlb;JADllY,Im,;':, 

Voorzitter van de ''Roep in. 

Punten van hespreking waren~ 

1. Oprichting van onder~dalingen voor de plaatsen Delft, 

Rotterdam en Dordrecht J 

2. Benoeming van commissarissen· voor deze afdelingen; 

3. Dispuut e~. am de onderlinge banden te verstevigen; 

4. Algemene rondvraag. 

Ongeveer 30 led~n woonden deze vergadering bij. 

Ove~ politieke aangelegenheden werd niet gesprokèn, alleen 

over interne organisatorische zaken. 

De convooatie•'hiljetten voor deze vergadering waren uit

gegaan van en ondertekend door M .. T .PO!CERl~U, secretaris van 

de afdeling-Delft. 

1 :Maart 1948. 
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D E N H A A G. 
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_._., _____ _, 

P.> .2 - MRZ.1948 
Doss.59/8. 

r". 

BUREAU B ·,~ ··nt t111 1 JJ 
_· J, 'l•tf$ I t •. i '\.JV7 (/ 

van betrouwbare zijde werd vernomen, datcrë""'r .J g 

G E H E I !à. 

pi" op zondag, 22 Februari 1948 te 14.30 in het Gebouw 
11 Diligentia 11 aan het Lange Voorhout alhier, een besloten le-
denvergadering heeft gehouden. Voor deze vergadering waren 
de leden der afdelingen Lek_den, JJen daag, Delft, Rotterdam 
en Dor~ht uitgenodigd. 

' 

De vergadering stond onder leiding van Loek DJAJADINING-
)( GRAT, Voorzitter van de 11 Roepi 11 • -- Punten van bespreking waren~ 

1. Oprichting van onderafdelingen voor de plaatsen JJelft, 
Rotterdam en Dordrecht; 

2. 

3. 

Benoeming van commissarissen voor deze afdelingen; 
Dispuut e.nz. om de onderlinge bt:mden te verstevigen; 

4. Algemene rondvraag. 
ongeveer 30 leden woonden deze vergadering bij·. 
over politieke aangelegenheden werd niet gesproken, 

alleen over interne organisatorische zaken. 
De convocatie-biljetten voor deze vergadering waren \ 

'\1 I uitgegaan van en ondertekend door M.T.POKERATTU, secreta:;~-
~ van de afdeling Delft. . 

verzonden op 1 r.raart 1948 
aan: C.V.D. · 

\. 
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$11~11 
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RMkaa l'alp.~u tn4oaeala 
(be}tl) 

Ik be'b de eer t1 ld.er'bi.~ ter- bma.lll•-- eaa te 'Dte4e1J afschri:tt 
ftll ••• COJJ.VtoaUe, versoMen in 4• .-.J.elM ta.l., 'fBll ae~;uot4e 
deaer paoeacle vere'l'11&i•«• naar de U\Jl4114 WUZ"f'&a 'Mr lMakortiq 1 
nrwesea .op worctea. 

- .·Uit 
De Heer coataaart• T8ll :Pol1H.e 
te 
LED>D. 

"oll. 1 t#f' 

BB! lOOD VAlf DB CD!RAUI 
fEII.I8REIDsDUD!, ............ 

r 



Gewo• ••.. ~ Wooapl.aatat lld.t__. 

• dl ••• ll • c nut n ••••~•• • ••••• n 11 .. •••••••.,.•••••• •• .1~.!!4 
a • 

1. 

2. 

;. 

• 
s. 

'· 
'I· 

a. 
9· 
10. 

t.J.b4oe1Maap 

-•..&11>• 
D~tu biD !álib ........ 
, ..... JB ___ 

, ......... ..... ..,. .... 
W.i. tea Oewr 
l.w.sehoorl 

B.t.A.T•idter 

a 

a.l.b. 

a.l.'b • 

. a.1•'• 

-2-

•• 
à.l.b • 

llld.leoht 

!haol6g1e .. .. ' 

Iad.ologie .... ...... 
·~ .... . ,,r ... . 
a~tt.».a.a·. 
laCo~octe· 



11. T2ia ~iaal !jan TerweeJ&rk lt IatAea a.l.'b. tdelogte 
a.l.-b. 12. 1. ftrecld o.te Vest 8)~ àatclea 

. ll• !.I.P.Ve~rae ltlhelataaatraat 41, 
llaal:'l .. 

taaolope 

a.t.lt. tn4olosle 

I ' 

14• t.»• 'h.ll •. •BP• vaa d,Braatlelerbte 21, 
le14U 

15. J.l.a.larou' Drie SoMiti..,..a 15, 
))orc!:reollt . 

16. t • .&..wwtoeMW~ Plantaoea 95, .S.io4ea 

··~· 
V•raeet atet ••• paa~•• t6 ...... 

•• t •. t.. talolo,U 

•• .. , .•. 
•• -i•k• 

!beiBAe OM weà ._. a-u. nrU.Olltea wer&ea 4e lHea · 
nraMll-. lla ooatzi.n.,a...,..uaa 'te .Wea aaa la&....,,, 
~...-tuuAll, lfiite •••t:raat sa A. J.eitea. __.._ .. 
)042.20•. < 

tn.• ·ld·4· 0811.1 ..... 

WC# I ••• , ... J • .............. .. 



Vo!gno. , /!:_17
, I.D. 

1.' E IT H A A G. 

Doss. 59/6. ~-

PELADJAR IlLJOlT~SIA 

Secretariaat: rrerv?e8_2veg 1, OEGSTC~~:;~ ST. 

Oe~stgeest, datum poststempel 

A ANT' OORD ~a ontvangst van deze convocatie wordt verzocht binnen 
7 dagen antwoord te sturen. 

___ OOHFERE:TTIE Leden van de Roepi wo~den in staat gesteld individueel 
deel te nemen a.8n "de ronde fafel studie e r1:1-t'erentie", 
waarin ~~d~rlandse Politieke ~ancelecenheden behandeld 
.'r:orden, Or(Sanisatrice is D.s.s.v. 11 Politeis" (studènten
vereniging).(Dit is geen conferentie, die ten doel heeft 
moties of iets dergelijks in te dienen). 
Plaats: Blaricum. 
Datum: 7 Juli 1947 (16.30) tot 11 Juli 1947 (17.00 uur) 
~osten: f.l5,-- (warme maaltijden inbegrepen). 
Verdere mededelineen volgen. Deelnemers kunnen zich opge
ven uiterlijk binnen- 7 dagen na ontv2ngst van dit schrijven 
aan het secretariaat. 

C.DEEALOTAGE: ''e stellen voor debalotaee voor de ondervolgende leden of 
buitenge~one _leden: 

.., \ 

1. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6. 

7. 

Haam 

G.Abdoelmanap 

D.Arps 

Djafar bin Talib 

l.ll,c.~ülgers 

T .A. ~:od 

J. Yl. ~). Ja.nssen 

Woon:Jlaats Gévioon 
:Buiten
gewoon 

Eer oe p 
studerend 

lid a.l.b. 

Ridderschapstraat 17, a 
Utrecht 
"~et huis aan zee", ·:on. a.l.b. 
Astridboulevard, Noord-
y; ijk a. Zee 
Vossiusstraat 54, Amster- a.leb. 
dam. 
Van d.Brandelerkade 23, a.l.b. 
Leiden 
De ::emoenaerstr.BO, all.b. 
Oegstgeest 
'i':' aalstraat 4 9 II, Am ster- a. 
dam-Z. 
~:amer.lingh Onneslaan S, a.l.b. 
Leiden 

-------

-2-

Ind.Recht 

Theologie 

Econ. 

Indologie 

r:e c1 • 

Geneesk. 

lt.l·~. Pr. 
Ver. Fac. 



s. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 

16. 

;''.J.ten Oever 
J.·:.schoorl 

R.G.A.v.d.Ster 
Tjia Tiang Tjan 
E.Utrecht 
T.J.P.Yerberne 
G. D. van V,'engen 

J .J.C. ''rarouw 

G.A.Winotosoewarno
Ronowinangoen 

-2-

Eromastraat le., 'Haag 
Ch.de J3ourbonl.7, 
Oegspgeest 
Buitenhofstr.33 R'dam 
Terweepark 3, Leiden 
Oude Vest 83, Leiden 
ilhelminastr.47 H'lem 

Van d.Brandelerkade 23, 
Leiden 
Korte Scheidingsweg 15, 
Dor·drecht 
Plantèo~n 95, Leiden 

D.PASFOTO Vergeet niet een pasfoto te zenden. 

a.l.b. 
a.l.b. 

a.l.b. 
a.l.b. 
a.l.b. 
a.l.b. 
a.l.b. 

a. 

a. 

Ambt.B.R.R. 
Indologie 

Indologie 
Indologie 
Indologie 
Indologie 
Indologie 

t:.T.S. 

Tlluziek 11
• 

P.S. Teneinde ons v.rerk te kunnen verlichten rJorden de leden ver
zocht hun contributie-gelden te zEfilen aan landgenoot: 
L.E.LATUASAU, Vii tte Rozenstraat 52 A, Leiden, gironummer 
304220. 11 

.~rzonden op 18 Juni 1947 
aan: het ::roofd van de c.-I.l!., E-clhier. 



1.169771 ilWHI• 
1. 

v.d.K. Diab. 3• 

. Ro•loen J?oladjar 
l;ndftttaia. 

I 

Ik heb de ter U hi~biJ aan te bisden äfaohritt van een 
:older van de te U. we. nt f;es;ti$!.· e lnd01'Uts*a0he .v•~«ini van . 
1tuderenden tt&oeäQ!p. i! · jll. · ·· Un!á!:'• (. Roepi ) • 

Aan 
De Heer O~searis van Politie 

~e 

oou. ~a.' 

liEt llOOFD V~ ... JlE ,~HBALE 
VEILI GIIEIDSD~r;3T 
Namens deze •r;/t· 

· J. G. Orabbendam. 
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APPLICATION FOR TRANSIT VISA 
( AANVRAGE V_OOR DOORREISVISr 

SURNAME 
ACHTERNAAM 

CHRISTIANNAMES 
VOORNAMEN 

NA TIONALITY 
NATIONALITEIT 

BORN ON 
GEBOREN OP 

PASSPORT No. 
PASPOORT No. 

REOUESTS TRANSIT VISA TO 
VERLANGT DOORREISVISUM NAAR 

DURATION 
DUUR 

SINGLE/RETURN OR REPEA TED JOURNEYS 
ENKEL/RETOUR OF HERHAALDE REIZEN 

ZONES AFFECTED 
BETREFFENDE ZONES 

DATE 
DATUM 

VISA No. 

SURNAME AT BIRTH 
ACHTERNAAM BIJ GEBOORTE 

NATIONALITY AT BIRTH 
NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE 

:ET IJ-i , ""> •• ~ { ~--=:J"--------:-:------ft::~-----------H 
ISSUED ) i J - I ~ ON liJ 
UITGEGEVEN IA/~ OP 

EFFECTIVE 
MET INGANG VAN 

SIGNATURE 
HANDTEKENING 

ISSUEDON 

( 

· VALID -------------------10 

) 
\ 
i 

A.M. P. 0. 

RECEIVED VISA AS STAlED ABOVE 
I 

-DATE SIGNATURE 

L __ 
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L.B. 1 Maaa-1 1947 • 

Heden . ia do.or I:ndoneaiaobe •tudrerenden in lederland een sociaal• 
OU1 <turele organieatie opgeriolrb, die de naam. heeft aangenomen van 

) 

4e aedure.nde de Duitse bezettins verdwetall Indones1aohe Venniging 
YBn s~derenden &oekoen. Peladjar I.ndonesia· ( Roepi ) o 

De oraan1aatie stelt zich ten doel• naaat de be~o~e~g van 
de eenheid tueeen haar leden en veraterkin& de'" ondel'linse vriend.
aehapebanden, te komen •ot een ao v•elsijdig mogeli~ke vo:rainc van 
haar le4en naar Uohaam en geest voor hu.n·toekom.atige ~in Indo
neait, welke •• hoopt w bereillen doo~ ecs. nauw · ooll:taot t~ Ofl.4erhov.-
4.en me:t het aaatsohappel13ke en oul turele leven in Bvopa, in 
•t )iJ zonder het Nederlandae, waardoor tevens wederll1~4• besrip en. 
pede aa.menwerld.ng 'W.aaen de b•'b".okken vol.lten worden aangekweekt en 
bevorderd. 

De organiBatie b~ataat uit 1 a. led,nt -· buitengewone leden 
en o. dona;eurs. Lid kan, zijn if·~dere e'tuderende Indoneat.tr, bUi ten
g~woon licl iedere n1et-Indonee1aehe etuderende, die zioh .Indonee$-lt" 
voelt, 'tel:'Wi~l donateur kan ai~n elkeen, die de organi•a'tie ateun' 
met een bfitû&S van temaitut'te 11.25.- per jaar ot tl.)OO.- ineene. 

Het aeoretar1aat der organisatie is gevestigd te oega\geee~, 
I 

!Cerieewes 14J 

f~t de oprichting hebben biJgedrasen • 
, B. Xarita _.~ Iamael 
v M. Pokerattu J S3~1roe4din 

' T.M. J>aliloedin 
v Haaan ~an 
·· M.x.w, !aaboenan 
v L.E. Latua•an 
v J .:a .• P. Maraais 
'v J. Piry . • 

'" t,.w. ldoel.ia 
v· D~t A-. ' Kar1.m 

·.; B. BachJu:n 

" :B. OetQJ10 
\/I•et 
o.A. sano 

'J w.J.o. Jlanus 
'J L. D3a3adiningrat 

\ 

j x. z. Naaoet1on 

1 Oh. Soplani't. 
.; o. Wairata 

) z.J. Manusaaa 

' L. Ru.b1ni 
'H~R.J. Poetiray 

· E. Looho 
·i R • .M. SoedJ.bbio 

,; ;a· Ode ·xanarfa 
11 a.a. Lal1sang 
1 B. Ompi 
< o.J.A.. Pangslila 
-'-' Simatoepang 
v J. DjaJadJ.ningrat 

J P. D~a~adining~t 
, R.M. Soebrqto 
.~ Moeljone 
/ O.A. tlü,~aeen 

' P• SatJa~bra'ta 
. ' I.G.A. Qde Wl.nafa 
· M. Poernoao 
' I .s.F. Ban'1 
, 14. Soenarto 

' . 

J Ka.artono ' ·· 
· s. iirtoltoeeoemo 
' ll.z. Sahen1an 
" !. Barum, 
,, l.s. Sa.rrto•o 
J Soenar43o 

0 I. soegj.ar";o 
.; N. lbnoe Ra4Jar. 



- j 

J Prof • dr. J .P .ll. de J ossel1n de Jong 
v Prot. mr. R.D. Xollewijn. 

Prot • dr .M. G.J. · Mtnnaer't J 

Dr.s.M. S~amaoeddtn / 
v Prot. dr. o.c. »e~s 
J Frof.ttr.- H. · XraeaéJ> 
v a. Yan Dijk. 

J Pr.of. Kr. F.M. baron van Aabeck 

Prot. Dr .J. ~in bersen v 

Prot.4r.J.B.A• Locemaun v 
Pro~.dr.J•'M• Romein / 
Prof.dr.J .JJ. !iebroor v 

lrof.dr.A.J.J. den Rollan4erv 
P~ot.mr •. w.Jt. Wer'tilailt V 

Prof.4r. G. van der Leeuw.; 

\ 
J H. Gob4e 
J Prot• dr. F. A, Vening Meineaz_ 
J Pro!. dr. J.P. Kruyt 

He BES~UUR 1 

./ J .DJ A3 A.DINUGRM!, 

./ O.A. SANI, 

~· L.E. LAfUASAN, 
I ISMA'ELt 

Voorzitter 
Vio.,._Voora11;-.er 

Pe~peeeter. 

Oommisaarilh 

-··--------........ -.. -·---·-... -·-·-··-------·-··--·-·------··-··---··-------· ... , ..... , ·-· ·-· _,. ·-·--~"'!'-'*-· -·-·---·-·-· , __ "_ .... ._. ....... _ .......... 
Adrea a 

Ondergetekende t , 
Puno'\i1e/Studier1ch.

'1nsa 

• 
meld~,zioh hierbij aan al& * a. lid• 

b. bui 1iengewocm. lid, 
o, dona,eur. 

Hand-tekening 1 
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No. I.D. 990/47. [Äl':ul'lll: ~-J- ~J Valgno. 
r; 

Uw brief: Amsterdam, 13 7
· Ia<:•rt 194 

Onderwerp: Indones is eh e-Ver een ie; ing en. 

Bijlagen: 

· 
1
=18 MAAiil V, .. 
'ACOV.Z~M -1 

Geheim. 

(~ 

1000-10-46 

In het op Dinsdf1g 11 >Iaert 194? te Jlla.sterdmn V'~r sche-

nen dagblad n'I'HOU~v 11 komt op pag:i.ns 2 het volcr,ende bericht 

voor: 

Dezer dt1t;r~n is door Indonesische studeeren<'l.f:n, te 
Leiden bij een, een sociêu::l- cul tureele o· .. gan isn tie opge
ricLt, die zich ·~~en doel stelt drlor een zoo lH.lUW mogelijk 
contact met het FedFTlandsche i3ocislc en· cul turec le leven 
1-vcdsrzijds bee;rip en goede swrtenvJerking tusso11en T'Tederlan
dérs en Indones i~rs m'n te k'weF;ken en te bevorderen. 

Aan het tot stand komen van deze org~nisatie die den 
n<:céll'fl heeft e~~ngenomen van de df:sti;jds door de nuitsellers 
ontbonden Indonesische ~re:ceenü;inf.S Vém stude'i:':'rertden 11 R03-
Eü.Er:J .r'E.~..;AD,T AH TIT.DülTE3Iii'' (HO EPI) , hebben zo:n·1el die Indone
siërs, die -mill het verzet tec;énde I-iclzi' s hebben dePlgeno
men als zij , die na de bevrijding in Nederland zi,jn gef.lrri
veerd, meegewerkt. 

t Eet bestuur is els volgt smaengesteld: J .D.iajE1dining-
; t . . t. c s . . .. tt. ,., J . . . 

7~ ·: S,r8 , V•.;orzJ.. 'Ger;_ .J:... Ellll, VJ.C8..,.VOOrZJ.. uer; •,.-. •"lll8,)8, 
, "'\.,.._secretélris; P.Lutuast2:h_ penningmeester; Isr:ul_el,c.ornrüsseris. 

BescLermheeren zijn o.a. de volgende hoog'Teeraren: 
9-r.J .H •. A.1:_9_gemsnn, ~r. ;:-. Tinberr:;en, dr. J .I'~.Romei~l" 
nr •. \i.V/ertlleim, dr.J •. P.B.de Jos~:oelin de <Tong, 21L~~.D. 
Kof.l~rij.Q., dr.:r~.h.rverner en dr. 1-;. q.! Berg. 

---------

Ve ·,~' 7 0nc·i· en ,, ··n (""1.-, ef' (' 'r D +e' s-r;.r•.',""renJ-l!C<.·,n .. ~e ... L> CO Cl j!_c ~ <)' V o o U • '-• , ' , , '--' 
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22 Kaart - '· 

G 1.111 I K, 
Jl. .HD. 3X 

286-I.D. 
12 Maart 1947. 

· Aîl.resse&ring. 

Haar aanfe1ding van 4e adreàseering Yan Uw nevenve.rmeld · 
ao.briJven.. mn op de buitenènwloppe de naaa van den Bee1• · . , · .. 
B .• a"y•••Móst., 4eel· .ik u me4e. &lt,.in nrb•4 ·ma;t ~en 'l'erand_... 

· -.rlar1J~e ,in de .. ni.atratle, 4eze aanclu1Uq in 4en ftrt\Ol:gt__, 
kan komen te verVállt:n. 

_.Aan den Beer· Gommissaris .'f"8.ll Politie 

'•!=~-· 

' 

Itet 8~4 ·~ den 
. ~ 'f&ILI<IHBII:SDDHS'l 

D.aena dezen: 

-; 

. i 



No. 284, I .D. 
IJLAGE(N) 

..1 

/ 

\_,, 

Op Vrijdag, 7 Maart 1947, is door Indonesische stu
deerenden te Leiden, een sociaal-cultureele organisatie 
opgericht,welke zich ten doel stelt door een zoo nauw 
mogelijk contact met het Nederlandscha sociale en cultu
reale leven wederzijds begrip en goede samenwerking tus• 
schen Nederlanders en Indonesiërs aan te kWeeken en te 
bevorderen. 

Aan het tot stand komen van deze organisatie,welke 
den naam heeft aangenomen van de destijds door de Duit-

.schers ontbonden Indonesische vereeniging van studeeren
den ttRoekoen Peladjar Indonesia (Roepi), hebben zoowel 
die Indonesiërs,die aan het illlegale verzet tegen de 
Nazi's hebben deelgenomen als zij, die na de bevrijding 
in Nederland zijn gearriveerd, meegewerkt. 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 
xrJv \... John DJAJADmiNGRAT, geb. te Batavia, 22-1-1926, 

wonende te Leiden, Lorentzkade 26, Voorzitter; 

~~,, ~ Chaidir Anwar ~' geb. te Padang, 19-2-1918, wo
nende te Leiden, Breestraat 121-a, vice-voorz; 

;:< L Igoesti Agoeng Gd' WINAYA,geb. te Negara,2-5'-1922, 
w.onende te Dègstgeest, Terweeweg 1, secretaris; 

; '" 1.. LUdwig Eduard IATUASAN ,geb. te Rabau1,2-8-1.920, wo-

' l 
nende te Leiden,Witte Rozenstraat 5'2-a,pennm.; 

Raden Joseph ISMAEL,geb. te Pekalongan, 6-4-191.6, 
wonende te Leiden,Joh.de Witstraat 46,comm1ssaris 

Volgens een bericht,voorkomende in het Leidach Dag
blad van 10 Maart 1947, zouden de navolgende personen 
het beschermheerschap dezer vereeniging hebben aanvaard: 

- Prof.Dr.J.H.A.LOGEMANN, prof.Dr.G.VANDER LEEUW, prof. 
.. . ",_ --

Dr .J .. P .. KRUYT, prof. J. TINBERGEN, prof .J .M.ROYEIN, prof. 

Mr.W.WERTBEIM, prot'. J.P.B.JOSSELm DE JONG, prof.Mr. 

R.D.KOLLEWIJN, prof.gr.H.KRAEMER, prof,dr.C.C,BERG, lee-
~ ' 

tor R.VAN DIJK en de heer E.GOBEE. 

AN het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst. 
(ter attentie van den Heer Van der MOST) 
Javastraat 68 te 
1 s-G R A V E N H A G E 

\ 

\ 
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0888. Na.=-----
CRT. :__r.l!!...fl.!1!. ............ __ 

DATUM: _.!1..::-...~:. .. tz!~ 
PAl.: ... ___ _ 

Indonesische studenten 
vereenigen zich 

Dezer dagen is door Indonesi-

I 
sche studeerenden, te Leiden bij
een, een sociaal-cultureele organi

l sa tie opgericht, die zich ten doel 
: stelt door een zoo nauw mogelijk 
contact met het Nederlandscha so. 
ciale en cultureale leven "(ederzljds 
begrip en goede samenwerking tus
schen Nederlanders en Indonesiërs 

1 aan te kweeken en te bevorderen. 
Aan het tot stand komen van 

deze organisatie, die den naain 
heeft aangenomen van de destijds 
door de Duitsehers ontbonden In
donesische vereeniging van stu
deerenden "Roekoen Peladjar In
donesia" (Roepi), hebben zoowel 
die Indonesiërs, die aan het ille
gale verzet tegen de Nazi's hebben 
deelgenomen als zij, die na de be
vrijding in Nederland .zijn gearri- 1 

veerd, meegewerkt. , 
Het bestuur is als volgt samen- ' 

gesteld: J. Djajadininggrat, voor- · 
zitter; C. A. Sani, vice-voorzitter; 

'G. J. Winaja, secretaris; P. Latua
san, penningmeester; Ismael, com
missaris. 

Beschermheeren zijn o.a. de vol
gende hoogleeraren: dr. J. H. A. 
Logemann, dr. G. v. d. Leeuw, dr. ' 
J. ·p, Kruyt, dr. J. Tlnbergen, dr. 
J. M. Romein, mr, W. Wertheim, 
dr J. P. B. de Josselin de Jong, 

i(plr. R. D. Kolle'Wijn, dr .. H. Krae
aner en dr. C. C. Berg. 

r~------------------~~"~~··-~L~~~-------------
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