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Notitie voor; Hoofd Seotie III M,I«D,

Betreft: Krpntjongorkeat "Sinar Iiidonesia".

TÜTGËBÖfKT

Ten vervolge op dezerzijdae brief van 8-1-'48
Ho. Dis 1025, moge U nog de volgende, aanvullende ge-
gevens ontvangen:

SoegQng HOTOHADIKEgQRQ. Raden Mas werd geboren op 25-2-1911
te LotJeret.

Hij is leraar, gehuwd met Celina BRIJELÉMAN. gebo-
ren 11-2-19S4 te Antwerpen en woont Kromme Mljdrechtstraat
30 te Amsterdam.

Andere leden »an het orkest zijn:

KISIM. acheepsbediende bij de Stoomvaart Maatschappij "Ne-
derland" t^ Amsterdam en

de vrouw futi BRAVE, Waarover nog geen verdere gegevens be-
schlkbaar zijn.

De personalia van ïrans PALAR zijn;
geboren 17 April 1910 te Eagelang;
woonachtig Waverstraat 62 III te Amsterdam.
Hij is van beroep constructeur en voert momenteel de admi-
nistratie van "Iftirta Indonesia".
Hij is sinds 28-12-'35 te Amsterdam gevestigd, komende uit
België, ,

's-Gravenhage, 25-5-'43



POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Nr. LD. 8297-47^1 Amsterdam, 8 April

Uw &3€fc brieyi .
BX 22234, jdtf. 22 October 1947
en 25 Maart 1948.
Onderwerp: Indonesiërs.

Bijlagen: vier f Oto'S.

GEHEIM.

BUREAU 'i
D APR 1941

c

Naar aanleiding van bovenaan gehaalde brieven en onder
terugzending der bijlagen, wordt U net volgende bericht'.

Van de op foto no. 2 voorkomende personen kon alleen de
identiteit worden vastgesteld van de nummers 4 en 6,
respectievelijk genaamd:

*|Soegen,g HOTCHAUIN3S30RO Raden Mas, geboren 25 Februari
Ql91| 'te Lotjeret, leraar, gehuwd met Celina BRILLEMAN.

—^geboren 11 februari 1924 te Antwerpen, wonende Kromme
M j i drecht straat 80 te Amsterdam, en

^ j NI SLM, scheep sbe diende bij de Stoomvaart Maatschappij
Nederland", alhier.

De identiteit van de op de foto's l en 4 voorkomende
x|vrouw, dio genaamd zou zijn Tut i J3RAVJS» kon tot dusver

"eveneens niet worden vastgesteld. Zij"zou niet op het
opgegeven adres, Van Begnenlaan 11-1, alhier, woonachtig
zijn.

f l Voor de personalia van grans PALAR moge verwezen worden
'naar dezerzijds sciiri'jven no. 10324-47, d d. 5 Maart 1948.

, ~' J&ÖW o\v»SV
De overige op de foto's 1 t/m. 4 voorKoraende personen
konden, ondanks een zeer uitgebreid onderzoek, niet wor- j
den geindentificeerd.

Aan

AAK: 'Hfd G. V. D., Den Haag. 0.2.

1000-10-47



'POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Nr. LD. 21 39-7-* 48.

Uw brief: 32440Jt̂  ,. -

Onderwerp:

Bijlagen : geen.

GEHEIM

Amsterdam, 5 Juni 1948. -VGÊLEGD

O

In antwoord op bovenaangehaald schrijven d. d. 14
Jipril 1948 kan worden bericht, dat tot nu toe niet
is kunnen blijken, dat het Indonesisch orkest "SINAR

" een tweede reis naar de Balkan heeft ge-

Mochten hieromtrent nadere gegevens bekend worden,
dan zal dit alsnog worden bericht.

i a
li

Aan

Verzonden aan: Hoofd 0. V.D. ' s-Hage. N. 2.

. 1000-4-48
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Sinar Indonesië.

Met verwijzing naar blz, 2 van ïi^ geheiB» verslag van

Uw Inlichtingendienst van 30 Maart J»l*» np.2139-V-*48, aan*

deinde over een bijeenkomst van het A»Ï3W,7., heb ilc de eer

U mede te delen, dat het Indonesisch opleest wSinar Indonesia*»

voor zoverre bekend al enige tijd geleden uit oost-üuropa is

teruggekeerd*

In verband met het vermelde in genoemd verslag dat het

orkest pas uit de Balkan is teruggekeerd, rijst de vraag of

dit dan een tweede reis, naar genoemd gebied is geweest*

Gaarne houd ik mij aanbevolen voor enig bericht terzake*

HST HOOFD YAH DS OEMRAIE
VHHGI
Hfimens

/••>.- 'x^jfjr^-' L* L*van ijaere*
v . • * - . - • . - . Vcrn f.

Lan de Heer Hoofdconffiiissaris
ren Politie,
;e
L M S T £ B D A M .



SS Maart

Indonesiërs

II: heb de eer II om bericht te verzoeken op mi jn' schrijven

s voork^.ende op foto'o,
1947 t« Birkharen gehouden s*g.

tijdens het op 7 Septeabör

HOOKJ TJ®. WB
2D0P

desei

n de Heer
4

*G *Cr abbendam* i



's-Gravenhage 8 Januari 1948
Javastrset 68

Dia 1025 Hoofd Sectie III M.I.D, Marinestaf
De Majoor der Mariniers

K,A, Kaub

v

Haar aanleiding ven Uw schrijven d.d. 29 October 1947 No. Corr. 509
betreffende het Krontjongorkest "Sinar Indonesië", wordt TJ medegedeeld, dat uit
•het voortgezette onderzoek is gebleken dat een zekere Frana PAXAR, wonende Wever-
straat 6S te Amsterdam, lid van de C.P.N, en van de Perhimpoenan Indonesia, ver-
moedelijk de leider van b.g. orkest ia» Voorts zou de cello-speler ven hét ge-
zelschap zijn een zeker® Soegejng TOOTAüPTaGORO. wonenêa KroMBB Kijdrechtstraat 80
Ams terdam.

De overige leden van de band zijn tot op heden nog niet hekend, doch
vernomen werd dat zij pntslagen schepelingen zouden zijn en/of personae die bij
de Marine hebben gediend. v

Eet onderzoek wordt nog voortgezet, met het resultaat waarvan U in kennis
zult worden gesteld»



DEPARTEMENT VAN MARINE

No....:...._C.Q.rr, 509

ONDERWERP ;

Krontjongorkest "SinArlndonesia"

's-GHAVENHfltflE» 2.9..

V1 Iverbere 8.V13verberg a.

f /£,vt

..(.-/

Naar mij is medegedeeld, zou op

het "waarheidsfeest' to Birkhoven op 7

September 19̂ 7 hebben opgetreden het

Krontjongorkest "SindUndonesia" .

-tk moge ü verzoeken mij te doen

weten wie de medewerkers van dit or-

kest waren en mij tevens de politieke

antecedenten van dezen te berichten.

Typ.: IW.
Coll. : 9>

Hoofd Sectie III M . I . D .
Marinestaf.

De majoor der Mariniers»

M. A. Kaub.
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/ 4 foto's*
5* ft.* H. g I..K*

Indonesiërs .

Onder aanbieding van een viertal foto's f genomen tijdens net »
7 September 1947 te Blrkhoven gehouden z.g. Waarheid-̂ caaerfeest, heb
Ik de eer U net volgende te berichten.

De Indonesiërf voorkomende op de foto»s 3 en 4» die voor de
microfoon een redevoering houdt Is geidentlfioeerd els Jrans PALAR,
wonende Weverstraat 68 te Amsterdam, lid van de C »P»N. en van èe •
Peraiaipoenan Indonesië.*

De vrouw, voorkomende op bijgaande foto's is gebleken identiek
te zijn aan Tuti BRAVÜ. gehuwd, doch onbekend met wie, wonende te
Amsterdam, v.Eeghenlaan 11-1. Zij Is lid van de Pcrhimpoenan Indonesia
en vertoeft veel in C *P.N «-kringen,

Bovengenoemde Ĵ ans PAXAR moet tevens de leider zijn van de
band welke in zijn geneel' voorkomt op foto 2f terwijl de daarop voor'»
komende o e 11 o-spe Ier de persoon Is van Socgeng NOTOADINKGCTIO. wonende
Kromme Mijdreohtstraat 80 te Amsterdam. De overig» leden van de band
zijn tot op heden niet geïdentificeerd, doen verncanen werö, dat 2ij
ontslagen schepelingen zouden zijn en/of personen die bij de Marine
hebben gediend. Het wordt mogelijk geacht, dat zij souden:vertoeven
In e«a loods aan de tTavakade te üwent of aan het adres Nassaukade Ko<,
8 eveneens te Uwen t bij de cosaaunist BAX, kapper van beroep*

Ik moge U verzoeken 20 mogelijk de identiteit van de tot dus-
verre onbekend gebleven» op de foto's voorkomende personen te doen
vaststelden en onder terugzending van bijlagen dezes het resultaat
te mijner kennis te willen doen brengen*

HEf HOOÏD VAK CE ÖEHtïRAIS

Namens

J.C.Crabbendam.

Aan dé Hoer Hoofdcommissaris
van, Politie,
•te

i A M 8 T B R D A M ,



 



 



 



 


