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'V

In verband met de tegenwoordige ontwikkeling in de Repu-
bliek Indonesië acht het- Landelijk Bestuur van de Vereniging
"Nederland-Indonesië" het nodig nogmaals ai jn. standpunt uit-
een te zetten.
Het recht van het Indonesische volk op zelfstandigheid en
zelfbeschikking is het leidende beginsel van de Vereniging
"Nederland-Indonesië". Bit betekent: politieke, economische.
ene>cultürele vrijheid voer de bevolking van geheel Indone-
sië volgens principes en in organisatie-vormen, die z i j -
zelf bepaalt. De .Vereniging stelt vertrouwen in de eigen
.krachten van het Indonesische volk om zijn moeilijkheden
tot een oplossing te brengen.
Zij eist begrip voor de inwendige moeilijkheden en spannin-
gen binnen de Republiek Indonesië, die kenmerkend zijn voor
nieuwe steten en die ook de .Republiek .der Verenigde Neder-
landen in haar beginstadiums heeft gekend,
Uitgaande van dit standpunt moet de Vereniging als zodanig
E-lch om principiële redenen van partij-kiezen in interne
Indonesische aangelegenheden en dus ook in het huidige con-
flict binnen de Republiek onthouden, hoewel zij begrijpt
en aanvaardt dat haar leden individueel, met name de Indp-
nesiërs onder hes, -hierin niet afzijdig kunnen en willen
blijven.
Uitgaande van dit zelfde anti-koloniale beginsel verzet de
Vereniging zich tegen ledere vreemde inmenging in binnen-
landse Indonesische aangelegenheden door pressie op welke
wijze dan ook. En zeker zal -z i j blijven strijden tegen
elke inmenging in de vorm 'van militair of "politioneel"
ingrijpen in Indonesië door niet-lndonesische machten,
In verband met het bovenstaande ziet de Vereniging haar

taak als rolgt:
. , .

l» Zij. roept het Nederlandse volk op tot grote waakzaamheid
om te verhinderen dat Nederlandse troepen worden ge-

. bruikt voor inmenging in de binnenlandse aangelegenheden
van de Indonesische vrijheidsstrijders*

SU Zij richt zich met een ernstig protest tot de Nederland-
se regering inzake o.a.:
«. Het platbranden "uit militaire noo,dzaak" van kampong»

op Java en het uitdelen van strenge en onterende straf*.
fen aan Nederlandse militairen die geweigerd nebben
zich hiertoe te lenen;

b. Het voor het rechtsgevoel beledigende wnnis - au de
Zeekri jgsrasd te Soerabaja Inzake de Boncowöso-trag»*
die j

-



c. Het uitblijven van bekendmaking van het rapport
de ongerechtigheden in zuid-Celebes in begin

d. Het schieten door Nederlandse politie op de met de
t voorbereiding van de viering van de Indonesische vrij-

heidsdag in het officiê'le gebouw van de Republikeinse
, '• regering te Batavia, bezige schooljeugd?
'/ e» Het ontwijken van het geven van een duidelijke toe-

lichting inzake de kwestie van de geïnterneerden in
de Republiek en in door Nederland bezet gebied.

3. Van oordeel, dat- Indonesische en Nederlandse slachtoffers
van onrecht, begaan in naam van het Nederlandse volk,

••* • recht hebben op schadevergoeding en rehabilitatie, stelt
j""./ »ij zich voor in. samen werking met andere personen en
-' ' ! organisaties, hiervoor gelden bijeen te brengen als een
t. :. • bijdrage in de vervulling van een morele plicht.'

*,'- • •
Re t Landelijk Bestuur oer Hereniging

s 1 - .

b'
Prof . Dr» W.F.Wertheim, Voorzitter
Soenito, Vice-Voorzitter
Wim Klinkenberg, Secretaris
Go Gien Twan, <?« Secretaris
A. Blommers, Penningmeester

V ' v Mevr.£.van Bergën-Diamant
;.-ƒ ' ' B. Ootter
y J,F.A.H.' de la Court

E. Got»ee
-^ * Ds. AfVan-Leeuwen

f. Dr.C »J.Lenshoek
•> ( . Noegroho
i ' • * H.M.vtn Randwijk

Ir,S.J.Rutgers
Mevr.H.van Otaa-v.d.Burgtï-v. . . - . - . - . .
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"NEDERLAND-INDONESIE" ' ' , • ' - . .
O'. Z. Achterburgwal 185, kamer 83.
Tel; 31921 - t.24 - AMSTERDAM^!. • .

^ 3 1 October 1948,

Geachte^medestander,

De recente gebeurtenissen in Indonesië en in de Republiek in'hef bijzonder, hebben onge-
twijfeld ook in onze kringen veel vragen doen opkomen, die lang niet alle een antwoord en
zeker niet een juist en volledig antwoord rebben gekregen. Het is daarom, dat het Lande-
lijk Bestuur van onze Vereniging heeft besloten om

een STUDIECONFERENTIE te beleggen, en wel op 20 en 21
NOVEMBER a.s. in de INTERNATIONALE SCHOOL VOOR WIJS-
BEGEERTE, Dodenweg P 20 te AMERSFOORT, het zelfde con-
ferentieoord, dat on»e Vereniging in September 1947 herbergde.

Gedurende dit weekend zal de Heer Go Gien Tjwan dé huidige toestand in de Republiek Indo-
nesië inleiden terwijl andere Indonesiërs o.a. de Heer Noegroho öich bereid verklaard heb-
ben om hun zienswijze in het debat als aanvulling te geven.
De Heer Alb, de la Court(gevraagd) zal een beschouwing geven over de positie van de Neder-
landse vrienden der Republiek temidden van de huidige verwikkelingen. Bij deze inle^diri-
gen zal het zwaartepunt geheel op de discussies komen te liggen.

'RIJS: De basisprijs voor het weekend bedraagt f.6.— per deelnemer, waarbij tevens de
kosten van overnachtingen, warme maaltijd, lunóh en ontbijt zijn inbegrepen. Wij
stellen echter de mogelijkheid open om f.6.— te betalen, waarbij wij er gelijk-
tijdig op vertrouwen, dat alle deelnemers die meer dan f.8.— kunnen missen, ons
f, 10.— zullen overmaken.
Men zal begrijpen, dat de Vereniging hier geen enkele risico bij mag lopen, ge-
zien haar toch al zo ernstige geldelijke moeilijkheden. Zij die allen besprekin-
gen wensen mee te maken en zelf vorr huisvesting en maaltijden zorgen/ betalen
f. 2.— per persoon.

OPGAVE: Men geeft zich door onderstaand opgaveformulier op aan de Secretaris van de Vere-
niging "Nederland-Indonesië", Oude Zijds Achterburgwal 185 te Amsterdam-C., onder
gelijktijdige storting van het verschuldigde deelnemersgeld op postgiro 321221
t.n.v. de penningmeester van "Nederland-Indonesië" te Voorburg, met vermelding
"Weekend".

AANVANGZaterdagmiddag 20 November om 4.30 uur.

EINDE: Zondagmiddag om 5 uur.

OPMERKINGEN: Zaterdagavond om 6.30 uur wordt warm gegeten en de lunch valt op Zóndagttid-
dag l uur. -Bij voldoende belangstelling wordt een busdienst georganiseerd tueeen
Station Amersfoort en de School, waarover de bijzonderheden aan hen, die -zich er-
voor hebben opgegeven nog nader zullen worden medegedeeld,- De school is uitste-
kend verwarmd, introductie van belangstellenden wordt graag toegestaan.

En nu dus zo snel mogelijk onderstaand op»iveformulier ingevuld naar de Secretaria der
Vereniging te Amsterdam gezonden I Haast l , want de belangstelling zal zeer groot zijn
en de accoaodatie is beperkt. Opgaven, die na 10 November binnen komen, zullen als regel-
•ter zijde worden gelegd. Wij vertrouwen G\. Uw aller medewerking om onze plannen zo 'goed
mogelijk te doen slagen !

Met vriendelijke groet,

Z, Q. Z* . Wim Klinkenberg, Secretaris. ... ;

. .OPGAVEFORtóULIER Vó6r 10 Nov, inzenden aan de Secretaris der Vereniging
.•'" "Nederland-Indonesiè*", O.Z.Achterburgwal 185, A'dam-C.

Ondergetekende: Adres: .
•V'-'lpeffc zich op voor de STUDIECONFERENTIE op 20/21 Nov.te Amersfoort.Hij/Zij neemt niet/

WBÏ*0ètel aan de drie maaltijden en slaapt n i e t/w e l in de School. Hij/Zij neemt niet/,.
-,;H*|£deel aan de speciale busdienst en is bereid de daarvoor verschuldigde vergoeding: \5 et.) te betalen, Hij/Zij verklaart gelijktijdig met deze opgave f.lOi-/f»8.-/

.f.6,,-/ f,2.- op de postrekening van de Penn.m, der Vereniging te hebben overgemaakt.

gewenst wordt. ' OPTEKENING. " . . ̂ .''^ .
•' - - . i ' . j.. ••

~,^x.--7 -^"'iï



2 November 1948.
Bijlagen: Tw:ëe#
Onderwerp: Ne-d eiland-Indones i 8*

G E H E I M

Yerslag van de besDeben vergadering, welke op 28 Qctober
1948 te 20«00 aar door de Yea;eniging_Nederland— Tn^opeslB^
afdeling Amsterdam, in de kleine zaal van net Minerva-pavü*
3oëhi" alhier, werd gelfpaden, bijgewoond door ongeveer
55_personen, waaronder enige vrouwen en vier Indonesiërs,
55e*zaa"Toapaciteit bedraagt 120 plaatsen* Er werden geen
.militairen opgemerkt* Voor deze bijeenkomst was een cpn- .
vocatle aan de leden gezonden, welke hierbij is gevoegd*

Bij afwezigheid van de aftredende voorzitteivmr* &#H»
Slofrtiaaker d e Brui'ne, werd de vergadering geopend door de
secretaris van liet landelijk bestuur der vereniging
;W» KÏ4l3jTO!NBER&j- die &r zijn teleurstelling oitsprak over
de geringe opkomst. Verder deelde hij mede^ dat op 20
en 21 November a*g* door de vereniging in de |hternatio-.
naié School voorwijsbergeerte te Amersfoort feen lande-
lijk week—end (studie—nnpfftrcmtift') zal worden, gehoadenj,
Waaro p do or, tw e e Ind oae s i; Sg: s en eén _]S[e' d er land er bet ogen
gliiren worden gehouden_ennilan viaie zuilenTgëven over de
gang van zaken m~ d e republiek en de houding,, welke door
-Neder land-Ind ones ie ten opzichte hiervan dient- te worden .
aangenomen* De prijs van\het week-end zal f*8«-* per
persoon zijn, welke prijs eventueel tot f«6»-r* X^al kun-
nen word_en gerad.uceerd,
iaar geen tegen-candidaten zijn gesteld, wordt JD.r, G»H^.

tot voorzitter der, afdeling Amsterdam van idè—
and— Ind on e s ie gekozen en nam hij de leiding der

gadering van KLIHEENBERQ- over* ffi;j mejckl?̂  °Pf
e rvar ing t e wten̂ âĵ , 'd̂e.:. ve r en-.î ,lng ..... -in, ^ . . . , . . . . . ^
Kr ing en in In<3 onesïs een g oe d enaam hé ef ¥ en s p o oWe aan «
j - . - & -- .j ^ - ...̂  , — -- • »,™_..ii*,».™ww— ."-*»«-- • • - , ; • — ̂ --- •-.--̂ -̂„.•— .-„-. .-a_-_£.y~.«-. . *
deze -goeae naam noog te nouden» Mede spoorde nij aan,
te zorgen, dat de medicamenten-actie der vereniging een
aacces zal blijven en verzocht hij deze actie vooral
financieel te steunen* *
Bij punt 3 der agenda werd medegedeeld, dat de heren
W» KOMIJN en̂ fièH»!* VlENSTRA uit het .bestuur wensen te -
treden en laatstgenoemde vermoedelijk naa± het -b ai t en-.*
land zal vertrekken* Voorts werd medegdeeld., dat
die zich aanvankelijk eandidaat had gesteld, hierop is
teruggekomen* In zijn plaats werd oandidaat gesteld

"JMevrouw JBLG-EHTSMA, die met de heer H* van MAREB
pectievelijk als penninggieesteresse en secretaris
kozen* "
Bi j'punt 4 werd**door de voorzitter enî e mededelingen ge**
daan over de minder gunstige financiële toestand van de '
vereniging». In .dit verband noemde hij de onlangs inge-
stelde vij^gulden^ict^ie > ..Hierbij merkte hij op, dat ge- .-
zien de "grote activiteit^ welke door de vereniging sedert
haar oprichting aan^de dag werd gelegd, een schuld van
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kleine f» 10*000 niet groot genoemd kan worden.»
ÏProfessor Mr* Br» W+g* WEEIEHEIM zeide, dat met deze vljf-

in andere steden reeds beduidende bedragen
'jwèrden bijeen gebracht, zodat, de schuldenlast èreeds met
lenige duizenden guldens zou zijn verminderd.
Verder deelde de voorzitter Dr. LEESHOEK mede, dat in
Januari, ÜTebruari en Maart 1949 te Amsterdam door Próft
WERTHSIM een oursus zal worden gegeven voor de leden,
"betreffende Indonesische geschiedenis, zoals deze wordt
gezien door de Indonesiërs, lïiet duidelijk was óf er per
maand één dan wel drie cursus-avonden zullen worden gege-*

% . .
Eet voornemen aou bestaan zogenaamde wijk-avpnden te organi<
seren, ter 'versterking van het#onderling contact der lê«*
den, terwijl op deze bijeenkomsten de meest recente' gê -
beurtenissen met betrekking tot Indonesië en de gevoerde -",
politiek in het algemeen zullen worden be.sproken»
Een slotte werd nog modebeeld, dat het voornemen zou be^
staan in de nabije toekomst een grote ledenvergadering te/
houden, waarop Indonesische gasten zullen worden uitge-*
nodigdj. welke dan het artistieke gedeelte van deze avond
voor hun rekening zullen nemen*
Bij punt 5 der agenda werd door Prof. WERTHEIM. aan .de •
hand van het artikel ; "De ontwĵ keling'-̂ n" fnaonesie en
©nz e Vereniging" opgenomen in het Indonesiöjetyf Bulletin
van November 1948, een uiteenzetting gegeven van de ont*-
wifckeling in Indojifes ie gedurende de laatste maanden en '
de houding, welke door het landelijk best uur der ver-
eniging ten aanzien hiervan werd aangenomen^ Hij _b e g on
met_ de mededeling, dat zJJn,uitSêngett.ingals jgertroawelink
moe s t wor denbe s oh ̂oüwd , daar hij de zienswijze van het
land e li j K Hes t uur i; er kennis van de leden zoii brengen*
Mocht echter de vergadering van mening fijn j dat een gê -
dëelte van liet ge en hij zou mededelen, wel voor publicatie
geschikt was, dan zou dit z, i» toch zeer beknopt in de
vorm van een motie moeten geschieden* -
ïot voo± kort, aldus spreker tot zijn betoog komendej
vormde Indonesië en de republiek voor het landelijk be-
stuur der vereniging het beeld van de geïncorporeerde
vrijheid. Moeilijker werd het voor het bestuur, om zich
het juiste beeld van Indonesië voor te stellen 'en eefa
juist "oordeel omtrent de gang van zaken te vormen, toen
als gevolg van de Malino-^politiek van Dr. van MOOK , in - ve r~
schillende streken van Indomfcsie, zich negara' s vormde»,
Sanva*kelijk en in principe beschouwde <fĉ  v&yp-niging de op
deze wijze tot stand gekomen negara's als marionetten,
om de ve r f o ei li ̂ke Ned er land s e ̂küloniale p£LÜitigk,te kun*-
ien vooĵ tzetten, ïoen echter tassen d$ republiek en deze
negara's g©od*-will«-missies werden uitgewisseld, waar-*
door de verstandhouding tussen' republiek en negara's werd
bevorderd en redelijk kon worden gêoemd, meende het lande*
lijk bestuur in het vorjaeh van deze negara's een uiting te
moeten zien van het nationale leven, dat bezig was baan te
breken. Als gevolg hiervan , w-erd door het bestuur een meer
sympathiek standpunt ingenomen ten opzichte van deze ne«
gara's, doch tfes4lJtiieteBiin bleef haar houding met hetrek̂ .
klng tot het vormen van deze negara's zeer geaaserveerd*
Overgaande tot de bespreking van de huidige situatie en.
strijd in de republiek Indonesië jfierkt̂  hij ©p, dat de
hele situatie dusdanig vertroebeld is, dat ,,het met de wei-*
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nig« gegevens, waarover hij en het "bestuur thans kan be«*
schikken, wel haast niet mogelijk is zich een juist beeld
te vormen van de ondëÉlinge verhoudingen in de republiek*
VHadat hij had medegdeeld, dat men ook in de kringen van
Jde Perhimpoenan ïndô nèsift'over weinig of geen betrouw -
jbare gegevens zou kunnen beschikken, zinspeelde hij er op^
dat-het zeer wel mogelijk moest wórden geacht, dat bij
dit alles internationale invloeden, werkzaam*zouden zijn*
Zonder daarbij tot een positieve uitspraak te willen ko-
men, besprak hij een tweetal mogelijkheden, welke de oor-
zaak zouden kunnen zijn van de huidige verwarde situatie*
Bij he.t bespreken van de eerste mogelijkheid merkte hij
op; Er is een republiek, met al zijn moeilijkheden, zoals
economische, de blokkade, vijandige soldaten en Verder
alle 'kinderziekten, een jongejl staat eigen,* Deze republiek
Wil, ondanks de huidige, internationale 4é*nheidsstromingen,.
vormen een nationale éénheid» Boze linker partijen en
groeperingen trachten deze moeizaam opgebouwde nationale
eenheid af te breken» Evident is daarbij de RAssische in*
vloed te onderkenen in deze splitsing* In dit verband
memoreerde spreker het verdrag, aoals dit door SOJERIMO
toet Rusland werd gesloten. De reis van gQERIPflO en
vrijwel gelijktijdig naar Indonesië» Het uitbreken van de
onlusten in de republiek, nadat MOESQ vanuit Rusland daar
is teruggekeerd* Het evidente gelang van Rusland in dit
soort troebelen»
Het laat zich echter aanzien, aldus spreker, dat de repu*>
blikeinse regering de opstand zal kunnen onderdrukken» -
Het is echter te betreuren, zo vervolgde hij, dat door
deze strubbelingen de groepen van de reactionnairen in
de republiek jsijn versterkt»
Overgaande tot de'bespreking van de tweede mogelijkheid
jaerkte hij op, dat er in het Oosten nimmer een zo'n scherpe
scheiding is geweest tassen sociaal-democraten en commu-
nisten, als we die in het Westen kennen* Aanvankelijk
meenden de Indonesiërs vetétemwen te kunnen hebben in een
sterke derde macht ( de IJabour^regering in Engeland) en
de Partij van de Arbeid in Nederland',* JJoch Engeland noch
de Partij van de Arbeid bleken voldoende sterk te zijn ea
het daarin gestelde vertrouwen onwaardig* ïgenjiad men te
kiezen tusgen Amerika en Rusland* De Mohammedanen en lïbera-
lëh vereüigd TS~le las j ©e ml ""waren voor Amerika, de linkse
partijen en groepen voor Rusland* Deze laatstenxwilden
mogelijk hét Chinese comaunisiaej dat in wezen veel ver-
schilè van het Russische communisme*
In 1948 werden de linkse partijen en groeperingen klaar-
blijkelijk onder Amerikaanse invloed uit de republikeinse
regering verdreven en heeft Sjahrir zich van deze linkse
partijen afgescheiden* Het gevolg hiervan was, dat deze
linkse partijen tezamen met de communisten en de vafcver*
enigingen zijn gaan streven naar éénheid» Een uitgebreid
programma werd door deze nieuwe linkse groeperingen *•
door hem genoemd hèt"democratische front" - ontworpen,
maar door de rechtse republikeinse .regering verworpen-, . :
terwijl geen linkse vertegenwoordigers in de regering werdejfe
opgenomen* Ĥ e±̂ gevolg hiervan was een boerenopstand^ ge»,

: .richt tegen de economische blokkade,en Sê̂ 'elTêndïge socia--
f̂ le toe*tanden, waarvan de Eed erfland er s de uitgespro^fcem

JWhoefd-schuldigen zijn* Hoewel deze opstand tegen de wil van
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de leiders der linkse partijen tot stand kwam, hebben zij
daarvan toch de leiding op zich genoden» Dit te meer, om-*
dat dit uiteindelijk geen opstand is van Indoftosiërs tegen
Indonesiërs, doch de ondergrond van het verzet is gelegen
tBgéa het dreigende Nederlandse feodale kapitalisme.
Betreffende de houding, welke het landelijk bestuur van
de vereniging ten opzichte van de huidige situatie van
de republiek Indonesia dient aan te nemen, me-rkte hij op,
dat het wel haast niet mogelijk was, daar, zo men partij
zou kiezen, dit gelijk zou staan met het zich inlaten
met uitgesproken inwendige Indonesische zaken* Dit zou
gemakkelijk van koloniale belangstelling tot koloniale
politiek kunnen voeren* Het is juist dit laatste, wat de
progressieve vereniging Nederland—Indonesië niet wil>
doch de vereniging heeft er steeds op aan gedrongen, dat
niet getracht zal worden op welke wijze ook splitsingen
Indonesië te bewerkstelligen of te bevorderen* Ook, aldus
besloot spreker, heeft de vereniging zich altijd op de wxx
meest heftige wijze verzet tegen het inzetten van mili-
tairen, omdat hierdoor zoveel sociale ellende Sf en op»»
standen werden veroorzaakt»

( Bij het laatste gedeelte van dit betoog kon men - al
werd dit niet met zoveel woorden gezegd - herhaaldelijk
imerken, dat geen partij weürd gekozen, omdat aen de over**

' Ituiging is toegedaan, dat, wanneer de zijde van de conima-
•nisten zou worden gekozen, de belangrijke niet-communis-

x ftische groepen als leden zouden bedanken, terwijl, wanneer'
|men de njtet-commanistische zijde zoa kiezen, men de oom-
munistiseh-georienteerde leden zou verliezen, waardoor
de vereniging de meest stuwende kracht^ou missen»)

De vraag werd gesteld, in hoeveree de Amerikaanse invloe-
den reeds in Indonesië waren doorgedrongen» Prof. WBRTHEIM
deelde naar aanleiding hiervan mede, dat de Amerikaanse
invloeden reeds verder zouden zijn door-gedrongen dan men
oppervlakkijdg zou vermoeden. Hiervan gaf hij meerdere
voorbeelden, welke een dusdanige indruk maakten op meer-
dere der aanwezigen, dat deze hierdoor kennelijk ."geschokt
en verontrust" waren* A ' -A** *

-fBij punt 6 werd door een zeteegj^ ( een lid van de stu-denten-vereniging Pericles ) èenTfeort betoog gehouden»
Hierbij spoorde hij aan, dat ieder in zijn eigen vereni-
ging propaganda zou voeren, teneinde de progressieve ge-
dachten te verbreiden en ingang te doen vinden» Hij deelde
mede, dat door de Universiteiten of universitaire groeperin-
gen op IJ ffovember a»s* een grote -herdenking zou worden ge*-
houden vour ae gevallen studenten, die streden voor de
vrijheid» Uit zijn verward betoog viel.op te merken, dat
deze herdenking betrekking zou hebben ©P de Praagse stu-"-
denten, welke bijHstrijd voor de vrijheid zouden zijn ge-
vallen» Bij wijze van contra-aèrtie tegen deze herdenking
opperde hij de idee, dat door Perieles ook op 17 Hovember
a.s. een herdenking zou worden gehouden van de in de strijd
gevallen progressieve stuéèBten, waarbij de Indonesische
zaak zou kannen worden betrokken» Spreker eindigde met de
mededeling, dat de vereniging Perioles in zijn geheel (col-
lectief) lid zou zijn van Hederland^Indonesië*
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ïenslotte werd het woord, gevoerd door een zelasre Roe lofs • /
Deze stelde voor een motie aan te nemen, waarin de walging- 't
wexd uitgesproken over de militaire rechtspleging in
algemeen.JEn dié in Indonesië in het bijzonder*
Prof» WERÏHEIM deelde hierop mede, dat door de afdeling • -
Den Haag VMII Sederland-Indonesie onlangs een motie was
aangenomen #en aan de regering was verzonêèn, zodat het
geen nut of zi£ had. dat ook door de afdeling Amsterdam
nog eens een dergelijke motie zou worden aangenomen.
Door KOSLQfS werd hierop nog gezegd: "Ja, maar het gaat
kr maar om, dat h«4 o0k net:laatstetrestje respect afgê -
knabbeld wordt,,dat er nog bestaat voor de rechtspleging
in Nederland»* . .
Prof. WERTHEIM liet deze zin nog even herhalen en glim-r
lachte. Zonder hier verder aandacht aan te schenken werd
de bijeenkomst vrijwel onmiddellijk nadien gesloten.

Hoewel op deze vergadering meerdere malen hatelijkheden
werden gedebiteerd aan het adres van de Overheid en de
tegenwoordige regering, terwijl herhaaldelijk nog hatelijker
op bepaalde zaken werd gezinspeeld, had dé vergadering een
rustig verloop.
Het geheel kan worden aangemerkt als te zijn, van een, zij
het ook, zeer eenzijdig, informatief karakter»
Een exemplaar van de gVB$100verspreide brochure *20 Juli
1917 (moet zijn 1947) Het GEWETEN0 wordt hierbij gevoegd»

O» 2.
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VOORWOORD

Teneinde het hare er toe bij te dragen, dat de ware aard, de
werkelijke aanleiding en de diepere oorzaak van het Indonesische
conflict aan ons volk duidelijk worden en dat bekend wordt wie
de politiek van de 20e Juli 1947 veroordelen, geeft de vereniging
Nederland—Indonesië o.m. twee pamfletten uit getiteld: '

20 Juli 1947: De Feiten. V

Het Geweten. f

Deze pamfletten geven een verzameling dagblad-, en weekblad-
artikelen, die geschreven werden door vooraanstaande personen
in hoofdzaak uit de sfeer van deze organisatie.
Zij deden dit vanuit de instelling tegenover het Indonesische
vraagstuk, die de onze is. Dit betekent, dat wij het in hoofdlijnen
met de argumentatie eens zijn, het betekent uit de aard der zaak
niet, dat wij ieder woord of iedere zin onderschrijven.

Het Bestuur van de Vereniging
„Nederland—Indonesië".



OMDAT IK NEDERLANDER BEN

De schrijver van het volgende artikel, de heer H. M. VAN RAND-
W1JK, werd opgeleid voor het onderwijs. Voor de oorlog was hij
hoofd van een inrichting voor haveloze kinderen in de Jordaan te
Amsterdam. Tijdens. de oorlog nam hij actief deel aan het organi-
seren van het schoolverzet en het kerkelijk verzet. In September
1941 trad hij toe tot de redactionele en organisatorische leiding win
Vry Nederland, van welk blad hy na de oorlog hoofdredacteur is
gebleven. Hy publiceerde enige romans, een reisbeschryving, een
verzenbundel en hei oorlogsgedicht „céldroom" in 1943.

Toen op Zondag, 20 Juli, Nederland de oorlog begon tegen de
volken van Java en Sumatra (een „politionele actie" met tanks
en vliegtuigen IS een oorlog! Waarom dit schijnheilig getwist over
een woord, als de zaak duidelijk is?) kwam, na de woorden van
de minister-president, het Wilhelmus door de radio.
Toen drong onweerstaanbaar in mijn herinnering die even zon-
nige morgen van de tiende Mei 1940, toen Schiphol reeds brandde
en tussen alarmerende berichten van landende parachutisten de
stem van onze Koningin klonk, gevolgd door het Wilhelmus.
Ik stond toen alleen in een oud gebouw in de binnenstad van
Amsterdam. Toen het volkslied uitgespeeld was, ontdekte ik, hoe
ik blootshoofd en met natte ogen had meegezongen.
Van dat ogenblik af was het Wilhelmus voor mij een nieuw lied
geworden, of liever, het had zijn oude betekenis herkregen. Niet
de natie zonder meer, maar de natie „op gerechtigheid gegrond-
vest" was in het geding, niet de vrijheid, maar de vrijheid „als
een vroom Christenman te leven" werd belaagd. Wanneer ooit
in de donkere jaren die volgden de twijfel het hart besloop, gaf
deze wetenschap nieuwe kracht, als ooit daarna de hartstocht van
de strijd en de haat tegen de vijand ons overmeesterden, drong
deze wetenschap ons terug binnen de heldere lichtkring, waar het
recht méér is dan de natie en het geweten luider spreekt dan het
bloed. Dat was niet altijd gemakkelijk, maar het is het risico
van een volk als het onze, dat een zo edel en vroom, lied tot zijn
volkslied heeft verklaard.
En daarom klonk op 20 Juli, de dag waarop Nederland met tanks
en bommen een ander volk te lijf ging, ihet Wilhelmus als een
vloek!
Geen natie gebruikt zijn leuzen vrijblijvend. Toen de strijdende
democratieën vrijheid en recht voor alle volken als hun oorlogs^
doel verklaarden, drong deze blijde tijding ook tot Indonesië door.
Een nieuwe hoop ging leven. Mannen, die om dezelfde vrijheid
als wij streden, plantten in Augustus 1945 hun eigen vrijheids-
boom, 'toen hier te lande de jubel nog niet was verstomd.
Wie heeft er zich in Nederland over verheugd? Wie heeft in
Nederland de eigen vrijheid zuiver genoeg begrepen oni blij te
zijn om de vrijheid van anderen?! De enige mogelijkheid immers,
om de medemens waardig te ontmoeten, is de ontmoeting met
een vrij mens. , .
Tussen de jonge staat Indonesië en Nederland zjjn twee jaar van
moeizaam onderhandelen gevolgd. Wrj zullen de geschiedenis er



van hier niet in details ophalen. In die twee jaren hebben wij niet
nagelaten ons woord te spreken en critiek te leveren, waar dit
noodzakelijk was.
Maar dit willen wij wel zeggen: Er was in Nederland een grote
groep, die geen enkele verstandhouding met de Republiek wenste.
Een groep, voor wie bedachtzaamheid, vriendschap, begrip als
die van Republikeinse zijde werden getoond, geen reden tot ver-
heugenis, maar een belemmering en een gevaar betekenden, om-
dat het hun niet om een goede verstandhouding tussen twee
vrije volken te doen was, maar om een herstel van de Neder-
landse overmacht. Een zwakke Nederlandse regeringscoalitie, die
door de heterogene samenstelling noch tot een duidelijke politiek
in oude stijl, noch tot een even duidelijke politiek in nieuwe stijl
kon besluiten, heeft zich ten langen leste in de positie laten
dringen, waarin de oorlogshitsers aan beide zijden haar 'hebben
wilden. Haar schuld is niet haar kwade bedoeling, maar dat ze
twee jaar lang geen duidelijk goed doel heeft gehad.
0e geschiedenis van de afgelopen twee jaren is een aaneenscha-
keling van aarzelingen, prijsgegeven en hernomen standpunten
en verwarring, waarin tenslotte een duizendmaal doelbewuster en
wilskrachtiger oppositie haar zin gekregen heeft. En nu nog, op
het moment waarop reeds de kanonnen spreken, wil men ons,
Nederlands volk, in deze het geweten en de daadkracht dodende
atmosfeer dringen: Een politionele actie, geen oorlog; een beperkt
doel, geen volledige bezetting van de Republiek; wapengeweld ter
uitvoering van het vriendschapsaccoord; de oorlogsdrijvers hun
zin gegeven om hun heerschappij te voorkomen!
En dat zeggen zij, die door de oppositie gedwongen werden het
werk van Schermerhorn (het geparafeerde Liriggadjati van No-
vember 1946) vier maanden lang te ondermijnen en te beknib-
belen, die niet in staat bleken onder tienmaal gunstiger omstan-
digheden het leger en het ambtenarencorps in Indonesië in de
hand te houden. Toen de Republiek 90% van de ültimatieve eisen
van de Nederlandse nota van 27 Mei j.l. had aanvaard, antwoord-
de de Nederlandse regering met een verklaring van 10 Juli,
waarin geen woord van erkenning doorklonk, een kil en hoog-
hartig staatsstuk; waarbij de oppositie applaudiseerde en Romme
de pas markeerde, en een aarzelende critiek van de banken van
de regeringspartij kwam.
Zouden wij geen oog hebben voor de uitermate moeilijke positie,
waarin de eerlijke beminnérs van de vrede, ook in het kabinet,
verkeren? Natuurlijk wel. En niets kan ons aan de eerlijkheid
van hun gezindheid doen twijfelen. Maar onderwijl spreekt het
kanon en sterven onschuldigen! Onderwijl wordt de mogelijkheid
tot een blijvende vriendschap tussen de volken van Nederland en
Indonesië vernietigd en groeit de haat. Lankmoedigheid kan op-,
houden een deugd te zijn, zei Beel. Smart en schaamte verliezen
hun morele glans, als ze niet meer bij machte zijn de daad te be-
ïnvloeden, zeggen wij.
De oppositie heeft gewonnen, heeft gewonnen in dubbele zin,
omdat het gelukt is progressief Nederland als haar uitvoerders
te charteren. Dat, wat in al zijn naaktheid voor ons en voor



de wereld had moeten verschijnen, zien wij thans in het waas
van morele tegenzin en vage goede bedoelingen. Alleen de Indo-
nesiërs, die onder ons wapengeweld kreperen, zien het zoals het
is. Wij weten dat het niet zonder risico is deze waarheid zo on-
verbloemd in het Nederland van vandaag te zeggen.
Nadat in bepaalde kringen in ons land twee jaren lang de gevaar-
lijke breuk (pro en contra' Linggadjati) werd uitgebuit en ver-
heerlijkt, klinkt plotseling de oproep dat we thans als Nederlan-
ders schouder aan schouder moeten staan en dat een weigering
in deze kring te treden landverraad betekent.
Waarom, vragen wij, moet de mensheid deze grote woorden altijd
en alleen bezigen wanneer er geschoten wordt en een oorlog
wordt gevoerd. Men kan zijn land ook verraden als het om vrede
en vriendschap gaat! Waarom vraagt men mijn cfitiekloze mede-
werking als het om te doflen gaat, terwijl minstens de'helft van
Nederland niet bereid was om mede te werken toen het om het
leven van een millioenenvolk ging? Waarom moet ik vandaag
zwijgen, die de vrede wil, en waarom mochten gisteren zij vrijuit
spreken, die om oorlog roepen? Zyn het dan altijd de wapenen,
die het hoogste goed van een natie verdedigen en kan het hoogste
goed van een natie dan nooit het veiligst zijn wanneer wapen-
geweld wordt uitgebannen?
Dit is geen pleidooi voor een principieel pacifisme en hier spreekt
niet de geest van het „gebroken geweertje" door „Trouw" telkens
weer opgeroepen als er weer een woord des vredes klinkt. Twee
jaar na de Duitse bezetting weten wij, dat het nodig kan zijn
de wapens te hanteren, maar twee jaar na de nederlaag van Hitler
zijn wij evenmin vergeten, dat wapengeweld ook onrecht en god-
deloosheid kan verdedigen.
Nederland doet er beter aan zich af te vragen of het werkelijk
wil wat thans in Indonesië gebeurt, aleer het Nederlanderschap
als criterium te gebruiken voor hen, die met de huidige gang van
zaleen niet accoord gaan. Twee jaren lang is het conflict tussen
Nederland en Indonesië hangende geweest. In die tijd -zijn er
vele artikelen geschreven en uitvoerige staatsstukken versche-
nen. Wie enigszins thuis is in de krantenwereld weet, dat de
rédacteuren steeds weer geneigd waren het nieuws over Indone-
sië te beperken, omdat de „lezers er beu van waren". Hoeveel
Nederlanders hebben- de 17 punten van Linggadjati gelezen," laat
staan de toelichting van de Commissie-Generaal en de verklaring
van Jonkman. Hoevelen hebben kennis genomen van de verdedi-
ging van de Republiek, daar waar zij door ons werd aangevallen?
Het antwoord op de vraag, wie er gelijk heeft, is geen conclusie
uit een eigen kennisname van de feiten en omstandigheden, door
mondige staatsburgers, maar een zaak van persoonlijke trouw
aan een partij en erger nog, een gevoelsmatige binding aan per-
sonen, in de zin van: Ik kan niet geloven dat Vorrink Of:
Het wil er bij mij niet in dat onze beste Drees
Tegenover dezulken maakt de schrijver van dit artikel zich niet
de minste illusie. In een kiesspel tussen Vorrink en van Rand-
wijk wil hij uit bescheidejiheid en doelmatigheid niet als partij
fungeren. Maar wie meent daarmee als verantwoordelijk man een



keuze te hebben gedaan in een dilemma van recht of onrecht,
oorlog o^ vrede, macht of menselijkheid, die vergist zich.
Ik spreek omdat ik Nederlander ben. Omdat ik Nederlander ben
zeg ik nee! tegen het geweld, dat thans door ons in Indonesië
gepleegd wordt. Ik zeg dit,, met in mijn oren de beschuldigingen
door mijzelf en anderen geuit tot het Duitse volk, dat uit vader-
landsliefde en éénzelfde verkeerd begrepen nationaal belang
meende te moeten zwijgen, tóén Hitler in zijn naam misdaden
beging. Ik schakel daarmee het optreden van onze regering in
Indonesië en de daden van Hitler niet gelyk. Ik zeg er alleen
mee, dat wij in die beschuldiging aan het Duitse volk erkenden,
dat er een hogere maatstaf is dan het nationaal belang en dat er
klemmender redenen zijn om te spreken of te zwijgen dan het
Nederlanderschap.
De vraag naar de moraliteit van de staat is een moeilijke vraag
en een andere dan dié van de moraliteit van het individu. Maar
ergens moet toch ook de natie haar bestaan bouwen op het recht
en de menselijkheid en daarmee aan al zijn mondige leden het
privilege geven dit recht naar eer en geweten te toetsen.
Een analyse van de toestand en de mogelijkheden heeft U bijna
week in week uit in dit blad kunnen vinden en thans opnieuw
in een uitvoerige beoordeling van Beels rede. Daarin werd en
wordt ook gesproken over de fouten, die tot dit bloedvergieten
hebben geleid en de mogelijkheid om er een eind aan te maken.
Wat ik opeis is het recht om nee te zeggen als Nederlander en
in naam van Nederland!
Mijn natie is geen door bestaansdrift en machtsdrang bijeehge-
dreven horde, maar een in recht en menselijkheid wortelende ge-
meenschap. Daarom vraag ik dit recht en deze menselijkheid.
Mijn volk wortelt niet in de duistere driften van bloed en bodem,
maar in een erkenning van normatieve zedelijke beginselen. Die«
wil ik toegepast zien en daarom wijs ik een koloniale oorlog af.
Nederland is geen roof staat, maar heeft vrijwillig het overleg
en de arbitrage als middel ter beslechting van geschillen aanvaard
en dit op bijzonder nadrukkelijke wijze bevestigd ten aanzien van
Indonesië, daarom heeft het geen recht de wapens op te nemen,
zolang deze arbitrage niet is ingeroepen. Ik verwerp elk beroep
op gemeenschap, gebaseerd op een duister driftmatig beleefde
nationale eenheid. Ik verwerp elke blinde verbondenheid aan per-
sonen als het om recht, om mijn geweten en om mijn verantwoor-
delijkheid als staatsburger gaat.
Door in Indonesië een koloniale oorlog te ontketenen begaat
Nederland een zedelijk kwaad en een politieke dwaasheid. Ik
hoop vurig dat het Nederlandse volk bij machte zal zijn de rege-
ring te dwingen op deze heilloze weg halt te houden! Eerst dan
kan ons Wilhelmus opnieuw klinken en meegezongen worden.
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REDE MEETING R AL-GEBOUW 18 6-47
door Mevrouw H. ROLAND HOLST /r ?

Mevrouw Roland Holst: Kameraden! Val mij a.u.b. niet in de rede.
Bewaar uw'applaus voor de dag, waarop wij hier weer samen
komen om het tot stand komen van een eervolle vrede met, Indo-
nesië te vieren.
Wij allen, die hier vanavond zijn, hebben het gevoel deel te nemen
aan een historische avond, omdat wij. weten, dat ons samenzijn
invloed heeft op een beslissing, die van het allergrootste belang is.

, Niet enkel voor ons vaderland en voor de Republiek Indonesia,
maar voor de toekomst der wereld.
Wij zijn hier bij elkaar gekomen, wetende, dat de toestand ernstig
is, maar niet somber en allerminst wanhopig. Reeds het feit, dat
gij in zo grote getale zijt opgekomen, waarborgt ons, dat wij
uiteindelijk zullen moeten overwinnen.
Wij hebben geduchte tegenstanders in de sleur, in het winstbejag
van een deel van de kapitalistische wereld, maar wij hebben voor
ons de frisse krachten van het werkelijk levenskrachtige deel van
de natie. En het feit, dat wij vanavond onze geschillen het zwijgen
hebben opgelegd, maakt deze avond tot een feest. Leden van de
Partij van de Arbeid, Communisten en Syndicalisten, leden van
N.V.V. en E.V.C., Protestanten en Democratische Katholieken,
zijn allen bij elkaar gekomen, en al hun verschillen zijn overbrugd
door het besef, dat zij socialisten zijn en dat zij strijdend voor de
onafhankelijkheid van Indonesië, ook voor het socialisme strijden!
Kameraden! Wij leven in een democratische staat! Wij allen
dragen een deel van de verantwoordelijkheid mee voor wat er
gebeurt.
Wij kunnen die verantwoordelijkheid niet afschuiven op de re-
gering. Wij moeten haar opdrijven, haar aanzetten, haar verster-
ken tegen de reactionnaire elementen, maar wij moeten zelf ook
ons deel der verantwoordelijkheid aanvaarden.
Wij moeten door onze houding onze Indonesische vrienden het
besef geven, dat wij als één blok achter hen staan, dat wij ons
offers zullen getroosten om hen aan hun recht te helpen.
Ik wil hier niet de middelen, die ons allen ten dienste staan be-
spreken. In een democratische staat kunnen wij alleen wettige en
ongewelddadige middelen toepassen, waar ik ook toe reken de
protestbetogingen en de proteststakingen. Wanneer onze eenheid
zo groot was en de bereidwilligheid tot het brengen van offers bij
de bevolking zo groot was, om te bevorderen, dat gedurende één
minuut het verkeer stil stond, de machines in de fabrieken, op
de scholen, in de universiteiten de boeken één minuut werden
dicht geslagen, dat wie nog bidden kan zou bidden voor de vrede
met Indonesië en de anderen met al de innigheid van hun hart en
alle klaarte van hun geest daaraan denkend, gelooft gij niet, dat
dat een grote invloed zou hebben op de beslissingen der regering,
dat het vertrouwen bij onze Indonesische vrienden zou herleven,
dat de vermindering van wapens, het begin van opnieuw oorlog,
de vervanging van onbetrouwbare personen in de regeringsconstel-



latie door ruim voelende, Europeanen vrienden van de Indonesiërs,
zou overtuigen, dat de tijd gekomen is voor de Aziatische volken,

*de Indiërs, de Indonesiërs, de Chinezen, evenals voor de Amerika-
nen en de Soviet Russen, om de eerste plaats in te nemen^in de
toekomstige ontwikkeling van' de wereld?
Kameraden! Mijn spreektijd is bijna om. Maar ik wil eindigen met
een beroep op u te doen. Op u allen. Op de arbeiders met de hand,
degenen van de massa, die zo dikwijls hun moed en hun onverzet-
telijkheid getoond hebben. Ik heb nu een halve eeuw niet-u ge-
streden. Ik heb uw overwinningen gedeeld en uw nederlagen en
ik ben vaster overtuigd dan ooit, dat de toekomst is aan onze
socialistische idealeii. Gij, intellectuelen, mannen van de pen, van
de wetenschap, van de kunst, gij weet het voor hoeveel de Azia-
tische volken daarvan hun deel krijgen, al hebben zij dan van ons
de techniek geleerd, hoeveel zij ons ook hebben gegeven. Gij 'weet
het van hoeveel z^gen voor ons en voor .het Indonesische volk
zullen zijn hersteld verkeer, verdrag van de vrede en vriendschap.
Gij vrouwen, kunt gij u indenken, dat wederom uw zonen zouden
moeten vechten en vallen voor een slechte zaak, dat gij niet alleen
zoudt treuren, maar u zoudt schamen, wanneer zij vallen en de
tijding u bereikt? *
Gij jeugd! Ik doe tenslotte een beroep op u, op u, die het leven nog
voor u hebt, die de slechte erfenis, die wy u achter laten, moet
omwerken tot het begin van een, socialistische gemeenschap. In de
jeugdgemeenschap zijn velen, die willen dienen. Er zijn ook. ver-
schillende wjjzen om de vrede, en de gerechtigheid te dienen. Een
daarvan is het anti-müitarisme. Ik maak hier niet in het minst
propaganda voor de dienstweigering. Dat mioet elk voor zich zelf
weten. Maar ik wens hulde te brengen aan de jonge mensen, die
in een wereld met zo weinig idealisme, een offer brengen, omdat
zij het geweld 'niet willen dienen. (Applaus.)

O



Afschrift van brief aan verschillende kerkgemeenschappen,
Oecumenische Raad, Samenwerkende Zendingscorporaties,
IKO, ene.

Amsterdam, 21 Juli 1947.

Hoogeerwaarde Heren,
Het hoofdbestuur van „Kerk en Vrede" heeft zich tot de regering
gewend met het volgende telegram:
„Kerk en Vrede", aangesloten bij de „International Fellowship
of Reconciliation", ,
diep teleurgesteld door de beslissing der regering om met militair
geweld z.g. orde op zaken in Indonesië te stellen,
van oordeel dat de inzet van het militaire apparaat geen politioneel
optreden, doch feitelijke oorlog tussen Nederland en Indonesië
betekent,
overtuigd dat, tot oplossing van internationale geschillen, oorlog,
vanwege zijn onchristelijk en onzedelijk karakter moet worden
afgewezen,
van oordeel verder dat deze oorlog een jarenlange vervreemding
van de beide volken ten gevolge zal hebben en geen oplossing van
de aan de orde zijnde geschillen brengen kan,
dringt er bij de regering met de meeste nadruk op aan deze heilloze
weg van militair geweld, die tegenover God' en de wereld niet ver-
antwoord kan worden, te verlaten en het overleg met de Republiek
voort te zetten en wanneer dat overleg onmogelijk geworden is, de
weg van arbitrage of bemiddeling in te slaan.
Het Hoofdbestuur van „Kerk. en Vrede", diep doordrongen van
het besef, dat de kerk, die van Godswege geroepen wordt het Evan-
gelie van Jezus Christus te prediken, op dit ogenblik niet zwijgen
mag, maar spreken moet, stelt U de ernstige vraag, of het niet
behoort tot uw taak, ons volk en de regering in de naam van
Jezus Christus een halt toe te roepen op de heilloze weg van het
mlilitaire geweld.
Het zogenaamde beperkte politionele optreden betekent in zijn
wezen oorlog met al zijn verschrikkingen en gevolgen. Oorlog
tegen het volk yan Indonesië is zonde tegen God en kan voor de
toekomst van kerk en zending injndonesië alleen maar een ramp

Fzijn.
Het zijn deze overwegingen, die er het Hoofdbestuur van „Kerk
en Vrede" toe dringen, U in kennis te stellen met het telegram,
dat het aan de regering zond en U zeer dringend te verzoeken
tot volk en regering het woord te spreken, dat van Godswege op,
dit ogenblik gesproken moet worden.

O

In gelopfsverbondenheid,
HET HOOFDBESTUUR

VAN „KEHK EN VREDE"
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IN HET GEWETEN VERONTRUST
Wij vroegen het oordeel van :

Ds. J. J. Buskes Jr.
" f - -

Voor het eerst na de bevrijding weet Trouw het woord en de daad
van onze regering te waarderen. Het woord, door Beel tot ons volk
gesproken, noemt het „een bezadigde, goedgedocumenteerde rede".
En de daad, waartoe onze, regering het leger in Indonesië oproept,
noemt het „een Nederlandse, een Christelijke plichtsbetrachting".
Op de meeting van Nederland-Indonesië op 18 Juni te Amsterdam
hebben wij gezegd: „Wij horen de mooie en Christelijke woorden,
maar wij zien de lelijke en godloze werkelijkheid en wij zeggen zo,
dat heel ons volk en heel de wereld het horen moet: wij willen
niet schieten.' . • '
Onze regering heeft bevel gegeven: Schieten! Beperkt politioneel
optreden. Jawel. Maar dit'betekent: oorlog, koloniale oorlog! Wij
twijfelen geen ogenblik «an de subjectieve oprechtheid van hen,
die dit bevel gaven. .
Daarom staat het echter vast, dat op het ogenblik, waarop dit be-
vel gegeven werd zowel het Christendom als het socialisme ver-
raden werd.
Zondag, 20 Juli, is een zwarte dag in de geschiedenis van de
Nederlandse Christenheid en het Nederlandse socialisme.
Sommigen spreken van tragiek* Wij begrijpen, wat zij bedoelen.
Wij kunnen hen echter onmogelijk bijvallen. Wij spreken van
schuld: schuld van de regering, schuld van de P.v.d.A. schuld van
ons volk. Wat wij altyd gevreesd hebben en waartegen wy voort-
durend gewaarschuwd hebben, is geschied: op Zondag, 20 Juli;
heeft de reactie het gewonnen. Wanneer er eenmaal gevochten
wordt, zijn er geen tussenstandpunten meer mogelijk. Je schiet of
je schiet niet. Het heeft geen zin nu nog te zeggen: „Wij zullen
extra op ons zelf moeten letten, dat de öorlogsgeest — de geest van
Bruins Slot en de Rijkseenheid — ons niet zelf met een bacil gaat
besmetten, want dan zijn wij weg, dan hebben wij de partij ver-
raden; reeds nu moeten wij ons gaan schrap zetten tegen militaire
drijvers." Wij zijn weg en wij hebben het socialisme verraden.
De inzet van het militair apparaat is geen ping-pong-spel, maar
oorlog met al zijn verschrikkingen en onontkoombare gevolgen.
Voor vele jaren werden twee volken van elkander vervreemd.
Van de opbouw van een rechtsorde tussen twee volken op grond-
slag van recht, vrijheid en overleg is geen sprake meer. Het Ling-
gadjati, dat wij aan Indonesië zullen opleggen, is het Linggadjati
van voor 1940. -
"Hóe zullen wij als Christenen en als socialisten deze schuld kun-
nen dragen?

Prof. J. .Romein
Ik voor mij ben niet overtuigd, dat de Nederlandse regering inder-
daad alles gedaan heeft om een-gewapend conflict met de Repu-
bliek te vermijden. Zeker sinds de 27ste Mei ben ik zelfs overtuigd
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.van het tegendeel. Ik weet dat het een krasse uitspraak is, maar
ik acht'mij niettemin gedwongen haar hier te doen: voor mijn
besef is de 20ste Juli 1947 daarom nog een zwartere dag in de
Nederlandse geschiedenis dan 10 Mei 1940. In 1940 ondergingen
wij een onrecht, in 1947 begaan wij er een, waarvan ik niet^kan
inzien, dat hel in wezen geringer is. Of dit onrecht aanvaard zou
moeten worden, indien het belang van Nederland —• en daaronder
versta ik het belang van het Nederlandse volk in zijn geheel — er
mee gemoeid ware, is een gewetensvraag waarop ik hier te minder
een antwoord behoef te geven, omdat ik er van overtuigd ben,
dat met deze „oplossing", het belang van Nederland niet alleen niet
gediend, maar zelfs geschaad is. Immers het belang van Nederland
zowel als dat van Indonesië vereiste een vrijwillige samenwerking,
waartoe de mogelijkheid nu voor onafzienbare tijd is afgesloten.
In de één of andere vorm zal Nederland nu opnieuw Indonesië
onderdrukken en nog altijd acht ik het woord • van Marx waar, dat
zegt, dat geen volk vry kan zijn, dat een ander onderdrukt.
Ds. J. Verkuyl
U vraagt mij naar mijn opinie over de. Indonesische qüestie op dit
moment in enkele zinnen.
Aangezien ik geloof, dat ieder staatsburger geroepen is, zich hierop
te bezinnen, wil ik gaarne aan uw verzoek voldoen.
Dat de toestand in Indonesië in alle opzichten volstrekt onhoudbaar
was, zal ieder moeten toestemmlen. .
Dat aan de onhoudbaarheid van deze toestand beide partijen, deels
door trouwbreuk, deels door onwil en onmacht schuld hadden, zal
niet ieder toestemmen, maar dat is niettemin een onloochenbaar
feit. Aangezien aan beide zijden schuld is, is er alle reden alsnog
een uiterste poging te doen om tot elkander te komen.
Het grootscheeps Aanwenden van geweld in dit stadium is een
oplossing op de korte h"aan, op de lange baan is het een schijn-
oplossing.
Thans schijnt mij de enige uitweg te zijn om alsnog de hulp van
een onpartijdige arbiter,in te roepen. Aangezien Engeland door de
houding van vele Engelsen in dit conflict de erenaam van onpar-
tijdig arbiter grondig verspeeld heeft, zal het zaak zijn een vopr
beide partijen aanvaardbare andere arbiter te zoeken, die op
basis van Liriggadjati uitspraak moet doen over de gerezen moei-
lijkheden. Wellicht is er dan nog een kans voor Mr. Amir Sjari-
foedin c.s. om het werkcomité in Djocja te overtuigen van dat
waarvan dat Comité tot nu toe niet te overtuigen bleek.
Als de Ned. Regering deze weg betreedt, kan ze aan morele kracht
slechts winnen.

Mr. G. H. SLOTEMAKEU DE BRUINE' was tot Juli '47 directeur
van de Dr. Wiardi Beekman Stichting, het Wetensch. Bureau van de
Partij van de Arbeid; hij is redacteur van het weekblad „In de
Waagschaal". Voor de oorlog was de heer Sloteviaker de Bruine
werkzaam bij de Soc. Econ.' ujd,. van de N.V. Philips te Eindhoven en
bij Centraal Beheer (Soc. verzekering) te Amsterdam.

U vraagt mij wat ik vind van de regeringsmaatregelen ten opzichte
van Indonesië. Ik antwoord het volgende.
Het is soms nuttig na te gaan, door welke oorzaken de dingen hun
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actuele loop genomen hebben; men vindt dan wellicht een, ver-
klaring ervoor, dat de reactie vooral: belichaamd is in de partijen,
die zich Christelijk noemen, en dat de P.v.d.A. alle uitspraken
van het afgelopen jaar verloochend heeft. Maar dat is nu niet
interessant.. : (

Nederland begaat op dit ogenblik een misdaad aan Indonesië; en
misdaden, hoe gemakkelijk of moeilijk ook te verklaren, blijven
misdaden en .daarmede ongeoorloofd. Voor deze misdaden zijn het i
Nederlandse volk en zijn leiders verantwoordelijk én dus schuldig.
Wat het Nederlandse volk nu moet doen? . _ '
In de eerste plaats de massale schijnheiligheid afleggen; alsof het
gaat om recht en orde, terwijl economische rijkdomnien het doel
zijn; alsof men deze geweldpleging heel erg vindt, terwijl men de ,
middelen ertoe zelf verschaft heeft en er liever mede schuldig' tj
aan staat dan van machtsposities (en hoe zwakke!) afstand te : ..
doen. f" ' *
In de tweede plaats ophouden te zeggen, dat wij ons'in de bezet- ~, a

ting tegen onrecht verzet hebben, zolang Nederland in Indonesië . \
de eigen macht voor een onrechtvaardige zaak inzet. En tenslotte ..
ervoor zorgen, dat, als onze soldaten straks'terugkomen, zij ont- '
vangen worden door een volk, dat -zich schuldiger Weet dan zij. ?
Verder behoeft het Nederlandse volk op dit ogenblik niets te
doen _.

W. Fjjn van Draat, Ger. Predikant z
,^Er zijn gisteren grote vorderingen gemaakt". Waarin? In Batavia , ,
enige tijd terug werden op de conferentie tussen de kerken in de
Republiek en de Nederl. kerken ook vorderingen gemaakt. Het .
resultaat was de brug. 'n Stevige verkeersbrug. 't Kwade was
overwonnen door het,goede. Het resultaat van de vorderingen van ?
vandaag is dat een brug óf een kloof zonder brug? Was alle onge- ,
rechtigheid niet te overwinnen door iets méér gerechtigheid? Ge-
meenschappelijke gendarmerie was blijkbaar te veel gevraagd van
hen, en arbitrage was dat te veel gevraagd Van ons? Hoe onver- ]
wacht groot zal het succes van dit opererende optreden wel moeten
worden wil het 't verlies, dat wij ujden, ook maar in de verte in- ;
halen? Want wy zijn een stukje wereld van Java en Sumatra aan '
't overwinnen voor een jaar of wat en gelijktijdig zijn wij het ' .{, ,• ••
winnen voor eeuwen s(an het verliezen. In het nemen van vandaag v
gaat het geven in de toekomst onder. In het dwingen van hen van- '
daag deze mijl met ons te gaan, gelijk wij gedwongen een mijl met
hen hebben afgelegd, verliezen wij de grote gegeven kans de over- 'f-\g op onszelf en hen te behalen in de 2e mijl vrijwillig af- : •'

gelegd. Dan was er iets groots verricht in ons, voor ons, met hen.
Nu wordt het met de dag kleiner, geestlozer, gewoner ten koste
van hun toekomst en de onze.

14



-m»

IEDER IS MEE VERANTWOORDELIJK!
Mr. H. P. L. WIESSING, de schryver van onderstaand artikel, die
zijn jeugd in Indonesië doorbracht, studeerde en promoveerde in de
rechten te Amsterdam. Van 1905—1907 was hy Pary'S correspondent
van het Algemeen Handelsblad, van 1907—1915 hoofd-redacteur van
de Amsterdammer (De Groene), van 1915—1921 stichter en hoofd-
redacteur van de Nieuwe Amsterdammer (de Mosgroene) en tevens
een der stichters en de eerste voorzitter van Nederland—Nieuw-
Rusland, Thans is Mr. Wiessing een der redacteuren van de Vryè
Katheder. ' \k een adeldom lag over Nederland, toen het, zonder iemand te

hebben geprovoceerd, op 10 Mei 1940 werd overvallen en vrijheid
en onafhankelijkheid aan ons werden ontnomen. Wy, Nederlan-
ders, waren in die oorlog de zwaksten, maar het gevoel, dat Neder-
land ons land is en blijven zal, was te diep in ons geworteld om niet

('T* te maken, dat wy ons innerlijk vrij en onafhankelijk bleven voelen.
^ Innerlijk vrij en onafhankelijk, zoals toèn,'kan Nederland zich op

dit ogenblik niet voelen, nu het, met schending van een duide-
lijke, paragraaf van het Linggadjati-verdrag, zonder eerst arbi-
trage, te proberen, de oorlog begonnen is. En Indonesië heeft arbi-
trage aangeboden....
Dit is geen oorlog, zegt de Rooms-Katholieke premier (die deze,
zijn oorlog maar zelf tegenover God en de mensen moet goed-
maken) , dit is geen oorlog, doch slechts een „politioneel" optreden.
Ja, de heer Beel gaat zover, deze onwaarheid aan de Koningin in
de mond te leggen. Een Nederlands journalist, die blijkbaar'in
hoge graad aan beelzucht lijdt, heeft ook al geprotesteerd, en hij
wil ieder wegens hoogverraad laten vervolgen, die over „oorlog
in Indonesië" spreekt! De arme man. Hij zal, eer hij het weet, half
Nederland moeten laten arresteren. Want het is oorlog. Ieder weet
toch wel, hoe men in de wandeling een toestand noemt, waarbg
120.000 voortreffelijk gewapende soldaten tegen 250.000 slecht ge-
wapende met handgranaten, geweerkogels en vliegtuigbommen
worden in hét gevecht gestuurd, om zodoende een heel volk klein

> te krijgen, dat zo trots was op zijn nieuwe vrijheid. De hele buiten-
landse pers spot dan ook om die te doorzichtige benaming van

(7 „politioneel optreden", of, zoals onze minister van Buitenlandse
'. Zaken het draaide (men wordt er draaierig van): „geweldstoepas-

sing van een eigen soort"!
Het is oorlog, en men heeft hem) doelbewust doen uitbreken. Dit
laatste blijkt niet alleen uit het militair optreden zelf, maar ook
uit bijzaken. Zo moesten volgens de theorie van het politioneel op»
treden onze Nederlandse soldaten optrekken om de theetuinen,
suikerfabrieken enz. voor vernieling te behoeden. Dit is nu een vals
argument, omdat, juist omgekeerd, eerst door de opmars van onze
troepen de gedachte aan een politiek van „verschroeide aarde" bij
de Indonesiërs moest opkomen en opgekomen is. En dat Van
Mook en Spoor op de aanwending van die politiek vah „ver-
schroeide aarde" rekenden, blijkt o.a. uit de honderdduizenden
pamfletten — met daarop gedrukt het vriendelijk verzoek aan
de Indonesiërs, om toch vooral niets fe vernielen —, die laatst-
genoemde heer' uit legervliegtuigen heeft doen neerdwarrelen.
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Wij hebben welbewust een oorlog doen uitbreken, en onze regering
weet heel goed, dat deze oorlog actief en passief .de grote vernieler
van Indonesië moet worden. Daaruit wens ik dan ook de slotsom
te trekken, dat officieel Nederland zich van de vernieling van sui-
kerfabrieken, theetuinen, bruggen en waterwerken weinig aan-
trekt: die komen, denkt het, later wel weer in orde, als maar eerst
onze koloniale macht in een of andere vorm is hersteld.
Beel vertelde door de radio, dat hij met zijn militaire maatregelen
— naast dié z.g. beveiliging van theetuinen enz. — maar één doel
voor ogen heeft: de redding van Linggadjati.... De Japanners
hadden, zoals men zich herinnert met hun bezetting van Mandsfjoe-
rije maar één doel voor ogen: de redding van de teerbeminde
Chinese maatschappij. •
Voor wie over deze en andere feiten koel nadenkt is het duide-:

lijk, dat officieel Nederland sinds de nederlaag der Japanners een
listig spel igespeeld heeft. Men verwachtte sinds lang, dat Spoor's
militaire macht tegen raidzomer '47 in Indonesië geheel gereed
zou zijn. Tot begin '47 toe is met de Indonesische voormannen uit-
voerig en geduldig onderhandeld, terwijl ondertussen, onder.her-
haald protest der terecht wantrouwig wordende Indonesiërs, de
ene troepenzending op de andere volgde. Linggadjati werd door
Nederland aanvaard, maar het heeft — tijdens en na de aanvaar-
ding — sluwelijk naast die nieuwe Republiek, die Java en Suma-
tra omvat, twee zogenaamd „gelijkgerechtigde1 Federale Staten"
gevormd: Öost-Indonesië en West-Borneo, en heeft die met mario-
nëttenregeringen gelukkig gemaakt. Wildet gij nu, mannen van
de Republiek, souverein zijn als Republiek op grond van het ver-
drag van Linggadjati? Weineen, dat hebt ge altijd verkeerd be-
grepen, wij hebben u uit beleef dheid in die mening gelaten, maar
nu moeten wij er u op wijzen, dat gij enkel met uw drieën een
souvereine federatie zij t, en natuurlijk zijn twee stemmen meer
dan één stem Waarom wantrouwt ge ons nu, Soekarno? Wij
zijn de Nederlandse Regering, en heeft de Nederlandse Regering
u, óf Dipo Negoro, of andere Indonesiërs, met wie zij „lange" en
„korte" contracten sloot, ooit om de tuin geleid? Hoe nu? Zegt gij
daar, dat de Kompenie bij uw voorzaten berucht is geweest om; al
haar woordbreuk? Dat kan vroeger zo geweest zijn, maar wij zijn
veel Christelijker tegenwoordig.
De Nederlandse Regering heeft het mooi voor elkaar gekregen. De
Indonesiërs hebben moeten toezien, hoe merendeels .onontwikkel-
de soldaten, die men eerst aan boord en dan in de hun onbekende
tropen systematisch oorlogszuchtig gemaakt heeft, bij scheeps-
ladingen werden aangevoerd, onderwijl door een Lt. Gouv. Gene-
raal en een Commissie Generaal suikerzoet te „Djakarta" werd on-
derhandeld. De „suiker" bestond vooral uit de gereputeerde braaf-
heid van oud-minister Schermerhorn, die alles door zijn aanwezig-
heid verzoette, tot het alles bitter werd. Maar in die dagen waren
er veel "minder Nederlandse soldaten op Java en werkte men met
vriendelijkheid en braafheid als met een masker. Foto's van Scher-
merhorn met Sjahrir, twee échte vrienden, die daar zo heel een-
voudig belangrijke stukken tekenden. (Nu zijn ze scheurpapier).
En intussen kwamen maar steeds Nederlandse -troepen aan. En
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Trouw en de Bataviase bladen begonnen meer en meer in kolo-
niale stijl te schrijven. Wij hier in Nederland wisten, dat 95 % van
het Nederlandse bestuursapparaat in Indonesië koloniaal gezind
is. De Nederlandse regering wist het ook en verzweeg het en zond
niemand van die duizenden anti-Linggadjati-ambtenaren weg.

) Linggadjati was dan ook een vlag, een embleem, straks een mooie
j vlag boven op de doodkist van Indonesië's onafhankelijkheid, maar

• voorshands een vlag, die men ernstig salueert. Toen naderde dan
midzomer '47. Schermerhorn zag men zich heel stil terugtrekken.
Op het ogenblik woont-hij weer in Nederland, en niemand merkt
meer iets van deze man. Eeü „m|an" had; als hij zó misbruikt was
geworden als hij het is, met de vuist op tafel geslagen, en had
in het openbaar van^ zijn mening getuigd, maar dit deed Schermer-

;J| horn niet. Wat hebben Beel c.s. hem — en zijn waarde voor deze
/ ^ ^ Regering T- goed begrepen! Knappe psychologen in de politiek.
T • { Den Haag trok geleidelijk het initiatief weer aan zich, Den Haag

4 begon meer en meer in te grijpen. Linggadjati ging men ineens
* verschillend; uitleggen. Het Handelsblad en andere bladen, die

meer van suikerlords en oliekoningeri houden dan van de gewone
dessaman, 'hadden het druk over die verschillende uitleggingen.
Zo werd er stemming gemaakt. De Nederlandse Regering begon
onverwachts eisen te stellen, die volgens haar, en volgens haar
alléén, in de bewoordingen van het Linggadjati-verdrag waren
besloten.... De Nederlandse Regering en de Nederlandse pers
werden nu gauwer dan vroeger ongeduldig, als Djocja niet mee-
speelde. En de eis werd herhaald. Maar neen, klonk het dan —
terecht — wantrouwend uit Djocja. Maar ja, luidde op dreigende
toon hét antwoord. En de ene ongerechtvaardigde eis na de an-
dere werd door de Indonesiërs — na wantrouwig aarzelen r- in-
gewilligd.
Benauwenis maakte zich intussen van de Republiek meester. Be-
nauwenis bij de een en verontwaardiging bij de ander. Zo ont-
stonden wrijvingen in Djocja, zelf, en dat was sommjigeri niet on-
aangenaam. Maar verontwaardiging vervulde ons hier in Neder-
land, die de methoden van Hitler namens ons eigen volk zagen
aangewend: eisëri stellen, telkens nieuwe eisen stellen, en dan een

( telkens straffer toon gebruiken bij elke nieuwe eis, die men stelt.
£ Totdat de zwakkere tegenpartij kopschuw wordt. Djocja werd in-

derdaad bang. Djocja werd boos. Maar Djocja zag dan ook al die
•i i soldaten en die wapens, die de achtergrond vormden van het ,,ge-
I spreek". Goed klonk het eindelijk, wij zullen voor de zoveelste

- ) ' • maal wijken, maar wij hebben é"én voorwaarde: dat dit dan ook
'- uw laatste eis zal zijn en dat er geen nieuwe in eenzelfde ultima-

tum-vorm zullen volgen.... Alleen, door de instelling van een ge-
mengde gendarmerie u meester laten worden in heel ons binnen-
land, dat kunnen wij niet....
Hierop, verstijfde het gelaat van de Haagse heren. Zij keken naar
al die soldaten en die wapens, die zij achter zich hadden. Gij hebt
enkel ja te zeggen
Maar toen volgde, met de moed der wanhoop gesproken, een neen.
Aanstonds sprak Beel een stichtelijk-klinkende rede uit, op Zon-
dag de dag des Heren, het leek een dolk in een fluwelen schede,
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het was een klassiek staaltje van sluipende diplomatie, iets dat
sluipt en welgedaan meesmuilt: wij bereikten ons doel. En zonder
de Kamers eerst bijeen te roepen zond hij 120.000 Nederlanders in
het vuur.
De toekomst is duidelijk. De Nederlandse Regering zal op Java
en Sumatra enige successen boeken. Het voormalige Boven-Digoel,
dat alreeds een concentratiekamp was, toen Hitler nog geen con-
centratiekampen voor ons en anderen had ingericht, dus het was
een Nederlandse primeur, zal na zijn opheffing nu zonder twijfel
heringericht worden en dit keer propvol raken met Indonesiërs,
die van vrijheid en onafhankelijkheid houden. Dat Boven-Digoel
bestond, wel te verstaan, tégen geest en letter van de Nederlands-
Indische grondwet (gelijk door vooraanstaande juristen is erkend)
en het zal thans wederom tegen geest en letter ervan worden in-
gericht. Geloof mij maar..
Er zal meer gebeuren. Steden op Java en Sumatra zullen worden
veroverd. Mannen, vrouwen en kinderen zullen worden wegge-
maaid. Tegen één Nederlander die valt zullen tien of twintig naam-
loze Indonesiërs het leven verliezen. Schandelijkheden, als die in
Zuid-Celebes (naar welke SS-tafrelen „men" nog steeds een „on-
derzoek" instelt....) zullen zich herhalen: moord en verkrachting
door onwetende en opgezweepte „Brabantse en Groningse jongens,
die een Nederlands militair kader voor de oorlog heeft opgeleid.
Maar dan zullen er, als Indonesische steden en .vlakten veroverd
zijn, op Java en Sumatra nog bergwouden en ravijnen worden ge-
vonden, daar zullen Indonesiërs als partisanen blijven stryden,
door hun ganse volk gesteund. De Javanen waren altijd zacht van
aard; in de oorlog en de moeilijker geboorteweeën der bevrijding
werd hun karakter gesterkt. Dit heeft gevolgen. Let op wat ik u
zeg: heel de Oost wordt één enormt Atjeh. En dan voorspel ik aan
de moeders en vaders van al die naar Indonesië gestuurde en mis-
bruikte kinderen, dat er ginds onder de wónder-bedervende zon
van de tropen toestanden zullen ontstaan, als die in '44 over de
partisanenstrijd in Polen bekend werden, waar men over en weer
elkander in stukken scheurde, of als die van de tegenwoordige
guerilla's in Griekenland, die zeker niet zachtzinniger zijn.
Over hetgeen in Indonesië te gebeuren staat zullen de kindskin-
deren nog praten! Die zullen trouwens nog over iets anders in
verband met deze oorlog praten. In de, tegen die tijd in Nederland
bestaande socialistische samenleving zal hun, in de les, worden
verklaard, hoe het mogelijk was, dat in de 20ste eeuw door sociaal-
democraten telkens weer het werk is gedaan van de ergste, heb-
zuchtigste en kortzichtigste bourgeoisie: in Duitsland, leert men
hun dan, hielpen zij door hun slaafsheid in 1914 de oorlog uit-
breken en in 1918 de proletarische revolutie mislukken, waardoor
zij de weg openden voor Hitler; in Frankrijk lopen zij thans aan
de leiband van Morgan en Marshall; in verband met Indonesië
beladen zij zichzelf met een nieuwe, zware verantwoordelijkheid,,
want daar steunen zij een bloedige poging van wederinstelling van
een — slechts in de vorm te veranderen — koloniaal systeem.
Zegt u dat niet! Men wil wérkelijk geen koloniaal systeem meer,
hoort men door vele (door doen en laten mee-schuldige!) mensen
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roepen. Laat men waakzaam) zijn. Hier liggen bedrog en zelfbe-
drog onlosmakelijk in elkander verward. Denkt gij m ernst, dat een
ondanks allerlei woorden door en door kapitalistisch Nederland
honderden millioenen zou uitgeven en tienduizenden (want dat
wordt het) van zijn Iandgenoten..zou offeren, enkel om dat te ver-
krijgen wat aan Nederland te Linggardjati reeds verzekerd 'was?
Voor wat Hoort wat. Al dat geld en die mensenlevens en het risico,
dat Nederland door zijn domme hebzucht tenslotte de brand zal
steken in het Verre Oosten, met o.a. tot gevolg, dat Nederland al
zijn Indonesische bezittingen verliest, dat alles wordt aangedurfd
om de kans op meer macht. x

De „progressieven", die zich thans niet verzetten, dragen de zwaar-
ste verantwoordelijkheid. Zij mogen bedenken, hoe wij, Neder-

[ii. landers, in verband met de laatste wereldoorlog niet alleen reac-
tionnaire .Duitsers, maar — zeer terecht — alle Duitsers op enke-

f - len na hebben verantwoordelijk gesteld voor de, aan andere vol-
keren begane misdaden. Zij mogen dit bedenken en in verband

'; daarmee de juiste gevolgtrekking maken, dat alle Nederlanders,
die zich niet tegen de oorlog met het vrye Indonesië verzetten,
schuldig zullen worden geacht en zich, evenmjin als de Duitsers het

ft thans kunnen, op verkeerde voorlichting of wat ook zullen kunnen
beroepen.

H. P. L. WIESSING

C

VERGEEF ONS
JQHAN WINKLER, de schrijver van het volgende artikel was van
1920—1922 particulier secretaris van mr. P. J. Troelstra. Eind 1923
begaf Jiij eich in de journalistiek en wel bij Jlet Volk", laatstelijk
•— tot 1940 -— als algemeen chef der redactie. Tijdens de oorlog was
hij directeur van uitgeverij (A.B.C.), totdat hij in 1943 als zodanig
op lost d'er Duitsers ioerd ontslagen. Na,de bevrijding kwam. hij
aanvankelijk als adj. Hoofdredacteur bij het Algemeen Handelsblad,
thans — sinds l Sept. 1946 — bekleedt hij dezelfde functie bij „Het .
Parool". Voorts is de heer Winkler redacteur van het weekblad ,
„In de Waagschaal".

Op het ogenblik dat wij dit schrijven is het juist een week
geleden, dat de minister-president dr. Beel liet „beperkt politio-

.neel optreden" tegen de Republiek Indonesië aankondigde.
In feite komt —- waartoe de waarheid en de werkelijkheid te
verdoezelen? — dit politionele optreden neer op oorlog. Dat de
regering dat woord „oorlog" afwijst, heeft, menen wij, minder
z'n grond hierin, dat zij het gewelddadig karakter harer militaire
actie zou willen ontkennen, dan wel in de subtiele overweging,
dat men nu eenmaal geen oorlog k a n verklaren aan en k a n
voeren met een staat, waarvan men de souveremiteit ontkent.
Subtiele overweging, zeker! Maar zij voert ons in het hart van
de kwestie. Men heeft met vertegenwoordigers der Republiek

1 onderhandeld, men heeft met hen de basisovereenkomst van
Linggadjati aangegaan, men heeft zelfs de Republiek de facto
willen erkennen, - maar deze erkenning in feite heeft men met
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even. vele restricties omgeven als er t e n si o 11 e van Nederlandse
zijde aarzelingen en bedenkingen waren om deze zich vrij
worstelende Indonesische gemeenschap als gelijkwaardig partner
te erkennen. Vooral in de laatste tijd heeft men toen in toe-
nemende mate van onze kant de nadruk gelegd op die Neder-
landse souvereiniteit óók over het republikeins gebied en op de
Nederlandse verantwoordelijkheid voor „rust en orde" binnen,
de grenzen van dat gebied en het einde van dat alles was — na
een stadium van in stelligheid toenemende eisen, ja ultimata —
de behandeling van hem die,partner had moeten worden en zijn
als opstandeling.
Tegen die opstandeling wordt thans wapengeweld gebruikt.
Niemand zal ontkennen, dat van de zijde van ,de Republiek, de
laatste maanden vooral, fouten zijn gemaakt. Ernstige fouten
vaak. Maar toch ook: fouten zoals die worden gemaakt in elk
jong staatsbestel, dat in zijn prille revolutionnaire groei nog
onwennig zoekt naar de wijsheid der geschoolden én bezadigderi,
dat — kortom — niet anders k a n dan gestaag aan kinderziekten
laboreren. En ook: fouten, die voor een niet onbelangrijk gedeelte,
herleid mogen worden tot en verklaard mogen worden uit het
wantrouwen dat de Nederlandse tegenpartij had gewekt.
Tragische ontwikkeling: als „Linggadjati" geparafeerd is en nu
door Den Haag moet worden goedgevonden, vergaat week op
week en maand op maand vóór men op het paleis Rijswijk te
Batavia definitief kan ondertekenen. Want eerst moet daar in
Nederland een meerderheid in de Kamer voor worden gekregen;
en nu begint het rampzalig spel der verschillende interpretaties,
der aangehechte notulen, der aangehechte verklaringen en als
de Partij van de Arbeid dan eindelijk de rooms-katholieken mee-
krijgt, is daarvan de allersubtielste en ingewikkelde motie-
Romme—van der Goes van Naters het symbool. Diezelfde motie
is echter voor de Indonesiër het symbool van een wederpartij,
die schijnt te leven uit het „voorbehoud"s en die men dus gaat
wantrouwen.
Gij, Indonesiërs, weigerdet de order „staakt het vuren!" te geven.
Ziedaar een der motieven waarom wij onze actie begonnen. Alsof
wij zelf niet óók zondigden! Waren wij niet overeengekomen, dat
„aanstonds" tot vermindering der troepensterkte zou worden
overgegaan? Wij deden het niet. Wij schiepen ons een eigen
woordenboek, waarin als betekenis van „aanstonds" werd aan-,
gegeven: „zodra mogelijk" en als betekenis van „zodra moge-
lijk" „nooit".
En zo is er meer. Wie heel de lange lijdenstijd der onderhande-
lingen overziet, ontwaart — nogmaals, wij geven het toe —
fouten van Indonesische zijde, maar hij mist ook van Nederlandse
zijde dat brede gebaar, die fantasievolle daad van wie uit de
wijsheid van de oudere nu eens „de minste" wilde zijn en dus
een verlossend woord zou hebben gesproken.
Integendeel, wij hebben ons — óók wij die het goede wilden,
óók onze regering, óók onze socialistische ministers — méér door
de reactie van Rijkseenheid en rechts laten beïnvloeden, dan
wij ons zelf wilden bekennen. Meer ook dan wij zelf maar wisten.
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Meer ook dan wij ons bewust waren. Is het niet, alsof wij, voor
Rijkseenheid en Nationaal Réveil en de militaire en ondernemers-
oppositie beducht, hun de wind uit de zeilen hebben willen
nemen door nu ze l f maar eens hard en onverzettelijk en ulti-
matief te gaan worden? Wij stuurden steeds meer troepen, wy
zorgden dat de heren Posthumus en Verzijl de commissie-generaal
gingen .secunderen, wij verloren het geduld, wij openden eind
Mei het stadium der ultimata. En ontdekten eensklaps weer onze
souvereiniteit, óók over het gebied der Republiek, en zie, nu
gold artikel 17 van Linggadjati niet meer, dat arbitrage voor-
schreef bij geschiL Hoe kunnen wij immers arbitrage aanvaarden
als het niet gaat om een geschil tussen twee gelijkwaardige
staten, doch...* om onwil van maar een „republiek" jegens ons,
souverein Nederland, souverein ook over die „republiek"?
Zo tuimelden wij de oorlog binnen. Neen, géén oorlog. „Politio-
neel optreden", waartoe besloten werd na een week zo vol
spanning en ook zo vol nog onopgehelderde en onbekende
feiten, dat het helaas aan de toekomstige geschiedschrijver is
voorbehouden zich er/een volkomen duidelijk beeld van te
vormen, hoe alles kwam zoals het ~komen moest.
Komen moest . Want de dingen ontwikkelden zich als naar
een fatale voorbeschikking, waaraan niet viel te ontkomen. Waar
wantrouwen niet werd doorbroken, waar de staatsrechtelijke
finesse verstikkend werkte, waar deviezennood tot toeslaan ver-
leidde zo lang het militaire apparaat nog niet behoefde te worden
ingekrompen, waar — kortom — aan een noodlottige cirkelgang
naar 't woord van mr. Samkalden blijkbaar niet meer kon wor-
den ontkomen, daar moest a.h.w. de spanning zich ontladen
gelyk zy deed. Het werd: toeslaan.
Wij moeten in redelijkheid aannemen, dat onze regering dit be-
sluit niet heeft genomen zonder duidelijk te beseffen, dat dit een
zwaar besluit was. Zij zal, nemen wy nogmaals in redelijkheid
aan, het niet lichtvaardig hebben genomen. Anderzyds schuilt
achter de betrekkelijke kalmte, waarmede ons volk dit besluit,
ook in z'n radicaalste groeperingen opnam, naar onze mening
minder een stilzwijgende instemming dan een zekere gelatenheid
van wie zich bij iets noodlottigs neerlegt. Of is het toch onver-
schilligheid voor de broeder in Indonesië, die ons in deze zomer-

* dagen getroost van onze vacanties laat genieten, terwyl daarginds
de schoten en de bommen vallen? Is het dan toch waar, dat wij
ten onrechte het Duitse volk verweten, dat het niets zeide te
weten van wat in '40—'45 in zijn naam geschiedde?1 Is met ons
volk iets dergelijks het geval? Of — och, wij blijven maar vragen
— zijn er méér dan wij denken, dié achter de kalmte waarmee
zij in deze dagen voortleven de pijn verbergen van zich mede-
schuldig t§ weten aan wat thans in Indonesië gebeurt?
Dat wij —wij al len, tegenstanders maar ook vóórstanders van
Linggadjati — het zo ver lieten komen! Dat wy zo zeer tekort-
schoten in daad en gebed! Dat wij zwakker bleken dan onze
begeerte naar macht, naar gelijk, naar souvereiniteit! Hoe pijn-
lyk is die schuld!
En hoe zeer hebben wij gezondigd, ook jegens onze mede-
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Christenen daarginds. Hoe slecht luisterden wij naar de stem
dei zending, die ons'toonde en zeide hoe het moest en die ons
voorging, toen-zij de vrije Indische kerken alleen nog maar
besloot te d i e n e n. "Wij ihebben het de Verkuyls, die naar
Nederland kwamen, alleen maar lastig gemaakt. Wij hebben ons
Christendom verward en vereenzelvigd met verkeerd begrepen
gezags-theorieën. Wij hebben zéér gezondigd!
En uiterlijk bezien hebben wij de „kansen" van het Christendom
in de Indonesische wereld voor een onafzienbaar lange tijd ver-
stoord. Wat in ons vorig nummer door ds. Hildering als m o g e-
l y k h e i d werd geschetst, moeten wij thans p o s i t i e f her-
halen: „Er zal geen sprake meer zijn van een naast elkaar staan
en samen arbeiden aan de heropbouw. Wij zullen opnieuw staan
voor het verbeten en zwijgend masker van de oosterling, waar-
achter hij zijn haat en wrok zal verbergen. De weg naar het hart
ivan de Indonesiër zal geblokkeerd zijn door wrevel. De Neder-
landse arbeiders in zending en missie zullen kunnen inpakken
of voorgoed wegblijven, want uit h u n mond zal de Indonesiër
het evangelie als hemelse bUjde boodschap van verlossing, vrede
en vrijheid zeker niet meer kunnen en willen horen".
Heer, vergeef ons dat wy dat bewerkten. En open dan maar
andere monden waaruit die boodschap toch zal klinken. Ons ter
beschaming. U ter eer. . , ..

OORLOG
\f> (f "X l ^e schrijver van deze impressie, ED, HOORNIK, dichter en criticus,
L' •'"- f » toerd na de oorlog redacteur van Vrij Nederland. Van 1933—1942

was hij redacteur van het Algemeen Handelsblad. In 1943 werd hij
door de Duitsers gearresteerd en bracht de rest van de oorlog door
in de concentratiekampen Vught en Dachau.

Niemand scheen iets te weten; niemand sprak er althans over: het
was een gewone Maandagmorgen. Er stond een vuilnisemmer op
straat, die daar niet hoorde en daarover kibbelden een paar
vrouwen. Bij de halte werd, zoals gewoonlijk, > gedrongen; de
conducteur zei niets. Alleen toen een dikke, puffende man de.1
verwachting uitsprak, dat het een hete dag zou worden, knikte^---1

hij somber. Ik schoof iets meer naar voren om het gesprek op te'
vangen, dat twee heren voerden. Eén van hen haalde het ochtend-
blad uit zijn zak en wees de ander op een bericht. Het ging over
Sint Margriet. Zes weken mooi weer, zei hij, en hij deed de krant
weg. Opdat ook de andere passagiers het zouden horen, zei hij
luid: ik heb kamers besproken in Valkenburg. Ineens begon een
orgel te spelen. Ik stapte af en bleef staan luisteren in de zon.
Zo begint deze oorlog dus, dacht ik. Zonder pijn, zonSer veront-
waardiging, zonder schaamte, zonder fantasie. Met muziek en een
maximum aan onverschilligheid.

* * *
Alles was dus gewoon: het rondvaartboot] e, dat gereed lag om te
vertrekken en het meisje, dat nog even terug ging om huidcrême
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te halen; de reiziger uit de, provincie, die zijn eerste order én de
bioscoopportier, die zijn eerste fooi kreeg1; de wisselmakelaar, die
een praatje hield niet de eigenaar ,van de broodjeswinkel, die in
zijn deuropening was komen staan en de dokter, die het spreekuur
al achter de rug had en zijn visites begon. Zo gewoon als vandaag
is het nog nooit geweest, dacht ik, toen vlak voor mij een man
van zijn fiets sprong en mijn naam riep. Hij sprak zenuwachtig
en gejaagd, alsof -hem een ongeluk was overkomen. „Ik begrijp
het niet", zei hij, en hij stootte met zijn hand tegen mijn arm.
„Dit is erger dan de inval van de Duitsers; nu zijn wij het, die een
ander volk dit aandoen. Ik heb een uur lang de stad rondgefietst.
Net als zeven jaar geleden. Toen stond het óp ieders gezicht en
nu trekt niemand zich er iets van aan."
„Je reageert te emotioneel", zei ik, maar Ihy hoorde het niet. Ook
de marsmuziek niet, die uit een hoog opgeschoven raam klonk.
„In September ging het' eerste troepehtransport naar Indonesië.
We gooiden de boel erbij neer. En nu? Niets, helemaal niets".
Hij keek mij aan, alsof hij ook mij wantrouwde.
„Morgen misschien", zei ik, '„morgen. Dan hebben ze het in de
krant zien staan met plaatjes en duidelijke koppen; dan is het
eerste legerbericht er, zijn' er de eerste doden."
We liepen samen een eindje op. Hij wees mij op een garage, waarin
een overvalwagen stond. Men was bezig de luidsprekersinstallatie
te proberen.

* * » ' •
Luisterend sta ik tussen het volk op de N. Z. Voorburgwal, waar
in de krantengebouwen de extra edities draaien. Het is een oude
arbeider, die spreekt. Zijn tegenstanders zijn een soldaat en een
meisje in de uniform van de Koninklijke Marine, een Marva.
Daaromheen 'n paar schaftende typogfafen in overalls, een aantal
jongens in khakihemden. Vlak voor mij staat een volksvrouw, de
haren dun en piekig om het sproetige gezicht. Telkens wanneer
de arbeider een opmerking maakt, knikt ze. Ze knikt als hij het
heeft over de opstand in de Jordaan in 1934 — ze weet het, ze
was erbij —; ze knikt als hij komt op de Februari-staking in '41 —
ze weet het, zé was erbij —; ze knikt, als hij herinnert aan de
Septemberstaking van verleden jaar — ze weet het, ze weet het
nog 'allemaal, want die stakingen, wat daar aan vooraf ging en
wat daarop volgde, zijn een stuk van haar leven; die staan in dit
uitgezakte lichaam geschreven. En met die wetenschap, met heel
haar trots en haar pijn gaat ze nu die Marva te lijf. „Als ik in
Indië was, zou ik net als onze jongens gepopeld hebben om er op
los te slaan", zegt het meisje, en ze gelooft het zelf, al heeft ze in
de eerste plaats de bedoeling te krenken. Wij kijken allemaal naar
de vrouw. Ze gaat slaan, denk ik, als ik de furie in haar ogen zie,
maar ze komt alleen wat dichterbij. .>& schaam me voor je", zegt
ze en haar gezicht is nu vlak bij het gezicht van de andere, „ik
schaam me ervoor, dat jij een vrouw bent." De soldaat heeft
gezwegen; hij neemt het meisje bij de arm en baant haar een weg
tussen het volk door.

• * * *
Vannacht regent het. Terwijl ik voor het raam sta te kijken, schiet
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weer dat spookachtige zinnetje uit het avondblad door mijn hoofd:
„In .capes gehuld patrouilleren Nederlandse soldaten door de
rogenstraten van Batavia." Duidelijk herken ik het beeld. Het is
nog maar kort geleden, dat ze hier over het plein gingen, dat ik
hun zware laarzen hoorde.

ED. KOORNIK.

OPEN BRIEF
AAN DE RAAD VAN MINISTERS

, ' Eindhoven, 22 Augustus 1947.
« Aan de Raad van Ministers,

Excellenties, .
Ondergetekenden,- allen behorende tot een groep van wétenschappe-
lijke werkers in de industrie, ernstig verontrust door de ontwik-
keling der zogenaamde Indonesische kwestie, met name door de
mleer en meer opdoemende „mogelijkheid van doortastend op-
treden" tegenover de Indonesische republiek en door een meer en
meer waarschijnlijk wordende eenheid ten aanzien van een der-
gelijke mogelijkheid in Uw raad — gelijk zij bijv. ui-t de Nieuwe
Rotterdamse Courant van 21 Augustus 1947 wel moeten besluiten
—, wenden zich tot Uw college met het eerbiedige verzoek het
volgende ernstig in overweging te willen nemen.
Wij stellen dan de norm voorop, waaraan wij ieder optreden van
Nederland in Indonesië, van Nederlanders tegenover Indonesiërs
menen te moeten toetsen:
na de oorlog had het zo moeten zijn, dat de Nederlanders alleen
als helpers in Indonesië waren teruggekeerd om een vrijwillige
samenwerking tot stand te brengen.
Gaan wij nu uit van de situatie van vandaag, dan moeten wjj
helaas constateren, dat die in hoofdzaak de consequentie is van
het feit, dat in leidende kringen van ons land onvoldoende begrip
voor de genoemde norm heeft geheerst en onwü om volgens die
norm te handelen. Wij zijn van oordeel, dat het militaire ingrijpen
van Juli van dit jaar een geweldige vergissing is geweest, die
ons land in een zeer hachehjke positie heeft gebracht. Een ver-
gissing, omdat men buiten de internationale waard heeft gerekend
en buiten de hartstochten, die men nu pas eerst goed is gaan
ontketenen. Indien Nederland hierop een tweede militair ingrijpen
zou laten volgen, kunnen wij .nauwelijks meer van vergissing
spreken, omdat wij dan al te duidelijk een catastrophe voor Neder-
land voorzien.
Wjj hebben oog voor de miskenning in de Veiligheidsraad en in
de wereldpers van een grote dosis goede wil, die Nederland in
zake Indonesië heeft opgebracht, van de grote moeilijkheden,
waarmede Nederland te kampen heeft en van de betekenis van
een bepaald voor Nederland gunstig juridisch aspect der kwestie.
Wij hebben ook oog voor de grote tekortkomingen van de Indo-
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nësische nationalisten, die ook met alle trekken van het zondige
menselijke wezen hun idealen trachten te verwerkelijken.
Ten slotte hebben wij oog voor de visie van velen, dat nu een
directe uitbreiding van het militaire optreden de enige uitweg zou
zijn om de bevolking van Java en Sumatra van de ondergang te
redden. Wy geloven dit niet, te meer, waar wij ons hier in Neder-
land onvoldoende voorgelicht achten en generlei zekerheid bezit-
ten omtrent het ontbreken van militaire aspiraties. Maar voor het
aanwezig zijn van deze visie hebben wij oog.
Mocht deze visie de doorslag gaan geven in Uw raad, dan achten
wij het noodzakelijk, dat aan bedoelde uitbreiding direct de toezeg-
ging wordt verbonden, dat Nederland zich militair en politiek
volkomen en voor goed terug zal trekken uit Indonesië, zodra een
internationaal politieleger gereed is omi het handhaven der orde
over te nemen. Opdat de wereld wete, dat -het inderdaad om de
belangen van Indonesië en niet om onze eigen belangen te doen
is. Dat zullen wij nooit met mooie woorden waar kunnen maken.
In het licht van het Voorgaande menen wij daarentegen, dat
Nederland in dit historisch ogenblik voor zijn directe optreden
slechts een keuze mag doen uit de volgende mogelijkheden:
Ie. Een zo radicaal en door daden ingeleid aanbod aan de Repu-«
bliek, dat men direct opnieuw aan de ronde tafel kan gaan zitten.)
2e. Met grootmoedig heenstappen over de juridische bezwaren
openlijk zélf om arbitrage vragen met de toezegging de conclusies
der arbiters :— hoe die ook uitvallen — volledig te aanvaarden en
te realiseren.
Wij verhelen ons niet, dat al deze dingen zeer moeilijk zijn, maar
kunnen niet ontkomen aan de innerlijke drang overal geweld af
te wijzen, waar een weg tot overleg nog open is. En... hij is open, •
al moet men misschien door een enge poort binnengaan.
Wij denken niet aan zelfverheffing en aan het 'zich op de borst
slaan, als Nederland eens goed gehandeld zou hebben; maar wel
aan de noodzaak, dat voorbeelden worden gesteld in de wereld
hoe men bloed vergieten en oorlog vermijden kan en daar zelfs de
prijs van eigen belangen en zogenaamd prestige voor wil betalen:
Wat moet er een zucht van bevrijding door de wereld gaan, wan^
neer een land als het onze eens openlijk zijn ongelijk zou uit-
spreken. *
Men kan ons licht als onwerkelijke idealisten zien, maar dat brengt
ons 'beroep van jyetenschappehjk onderzoeker niet mee. Wij kun-;'
nen ^ons de materiële .en geestelijke belangen van allen, die in
Indonesië woonachtig zijn, en ook alle andere Nederlandse parti-
culiere belangen aldaar niet beter behartigd denken dan wanneer
onze voorop gestelde norm eens gerealiseerd had kunnen worden.
Wij kunnen het- ook niet anders zien, dan dat die behartiging ook
nu nog het beste gediend zal zijn, wanneer de ontknoping van
het conflict, waarin wy verkeren, een zo goed mogelijke benadering
a a n d e norm i s . . . . . , . / .
Wij hopen, dat ons verzoek aan U overbodig is, omdat Gij zelf nog
tot een oplossing in soortgelijke zin als door ons voorgesteld ge-
komen zoudt zijn.
Afschriften van deze brief worden toegestuurd aan Hare Majesteit
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RONDZENDBRIEF
AAN DE BUITENLANDSE PERS

DE NEDERLANDSE OPPOSITIE
TEGEN HET REGERINGSBELEID INZAKE INDONESIË

L'opposition fait toujours
la gloire d'un pays.

' E. RENAN

Overtuigd dat het een Nederlands belang is, dat het buitenland op
de hoogte zij, dat er in Nederland zelf een actieve oppositie bestaat
tegen het regeringsbeleid inzake Indonesië, heeft het comüté voor
actieve democratie de eer, U hierbij een memorandum aan te

( bieden, waarin de omvang en werkzaamheid dier oppositie ge-
schetst wordt. De lezer kan hieruit zien, dat het slechts zeer ge-
deeltelijk juist is wat The Times van 26 Juli j.L schreef, nl. „Dat
de publieke opinie in Nederland de: militaire actie momenteel
schijnt te steunen".
Wij geven eerst een opsomming van de periodieken die geheel of
gedeeltelijk in oppositie zijn, vervolgens van de organisaties, die
de strijd tegen de regering in dezen hebben aangebonden of waarin
zich een oppositie tegen de regering gevormd heeft, ten derde van
de actie die tot op heden, 14 Augustus, gevoerd is om met enkele
opmerkingen over de verschillende motieven en mogelijkheden
van de oppositie te besluiten.

lo. PERIODIEKEN:

Dagbladen (nationaal) (geheel in de oppositie):
De Waarheid (Commlunistische Partij Nederland)
Het Parool (onafhankelijk socialistisch)

De oplaag van het communistische dagblad bedraagt ongeveer
175,000, van Het Parool ongeveer 290.000 met inbegrip van
enkele provinciale en plaatselijke'dagbladen, die tot de Parool-

. groep behoren. Het Parool is voortgekomen uit de illegaliteit
l en is het grootste dagblad in Nederland met uitzondering van

Het Vrije Volk, het dagblad van de Partij van de Arbeid, dat
vrijwel geheel achter de regering staat.

Dagbladen (provinciaal):
De Vrije Alkmaarder (tot dit concern behoren vier bladen in

Noord-Holland) oplaag 30.000.
Haarlems Dagblad (dit blad, onder redactie van een anti-militarist,

heeft zich, zij het in matige bewoordingen, tegen de gewelds-
politiek der regering verklaard) oplaag 45.000.

Weekbladen (nationaal) (geheel in de oppositie):
De Groene Amsterdammer, oplaag 35.000.
Vrij Nederland, oplaag 35.000.
De Stem van Nederland, oplaag 30.000.
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De Vrije Katheder (tussen communisme en socialisme), oplaag
10.000. v

De Vlam (links socialistisch), oplaag 10,000.
In de Waagschaal (weekblad van de socialistische Barthianen in

de Hervormde Kerk), oplaag 4000.
Weekbladen (beide opvattingen inhoudende of zich in bedektere

termen uitdrukkende):
Tijd en Taak (onafhankelijk weekblad voor evangelie en socia-

lisme) , oplaag 3000.
Paraat (P.v.dA.), oplaag 5000.
De Hervormde Kerk (weekblad van de Hervormde Raad voor Kerk

en publiciteit), oplaag 100.000.
Maandbladen (geheel in de oppositie):
Politiek en Cultuur (communistisch), oplaag ruim 10.000.
De Nieuwe Stem '(het blad telt vier hoogleraren in zijn redactie en

is ondanks het feit, dat het pas na de bevrijding werd opge-
richt, naast De Gids het leidende algemene orgaan der intel-
lectuelen), oplaag 1000.

De Bries (Ned. Chr. Jongeren Gilde), oplaag onbekend.
De Katholiek in de Partij van de Arbeid, oplaag onbekend. .

Het laatste nummer van dit orgaan is begin Juli verschenen
en dus vóór de oorlog (20 Juli), maar bij voorbaat-wordt, zij
Ihet in voorzichtig gestelde bewoordingen, tegen het gebruik
van geweld gewaarschuwd, waarvoor sinds de 27ste Mei, toen
de reeks ultimata aan de Republiek begon, alle aanleiding be-
stond.

2o. ORGANISATIES:
Hier moet in de eerste plaats genoemd worden de Vereniging
Nederland-Indonesië, opgericht in Augustus 1945, die zich van het
begin af aan op het standpunt van vrijwillige samenwerking tussen
de beide volkeren geplaatst heeft, die niets liever gewild zou heb-
ben dan die samenwerking in culturele zin bevorderen, maar die
door de dwang der gebeurtenissen zich meer en meer verplicht
heeft gezien, een politiek standpunt in te nemen, dat aan duidelijk-
heid nooit iets te wensen heeft overgelaten. Het is niet overdreven
te zeggen, dat, wanneer de oppositie in Nederland tegen het
regeringsbeleid inzake Indonesië bezig is, zich te kristalliseren,
deze Vereniging het kristallisatiepunt is geweest, dat dat mogelijk
gemaakt heeft.
Het ledental der vereniging is niet groot, het bedroeg; vóór het uit-
breken van de oorlog ongeveer 1000, thans echter 2250. De kracht
der Vereniging bestaat echter hieruit, dat zij als concentratiepunt
fungeert van alle progressieve elementen. Met haar werken de vol-
gende organisaties samen:
De Nederlandse Vrouwenbeweging,
Comité voor Actieve Democratie,
Communistische Partij Nederland,
Eenheidsvakcentrale,
Sociaal Democratisch Centrum,
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Perhimpoenan Indonesia,
De Oude Sociaal-Democratische Arbeiderspartij,
Algemene Nederlandse Vredesactie (Anva),
Kerk en Vrede,
Kerk en Indonesië,
Christelijke Democratische Volkspartij,
Bellamy,
A.N.J.V.,
Vrije Jeugdbeweging,
Vrijzinnig Christelijke Jongerenbond,
De Toorts.
Door de Vereniging is, ondanks haar beperkte middelen, een tijd-
schrift en verschillende manifesten uitgegeven, is een reeks tele-
grammen verzonden, een petitionnement georganiseerd en zijn in
de jongste faze van het conflict een groot aantal meetings geor-
ganiseerd in de voornaamste plaatsen, die in Amsterdam door
totaal 20.000 personen, in de acht andere steden door in totaal
7000 personen zyn bezocht.
De. eisen, die de Vereniging op het ogenblik propageert, zijn de
volgende:
1. Aandringen op arbitrage over de geschillen tussen Nederland

en de Republiek, in volle omvang, waarbij duidelijk naar voren
moet worden gebracht dat de Vereniging dit prefereert boven
bemiddeling door een vreemde mogendheid.

2. Nederland moet tonen door verklaringen en daden, al die stap-
pen te nemen, die ten duidelijkste blijk geven van de Neder-
landse bedoelingen en verlangens om op de kortst mogelijke
termijn het civiel en militair gezag van de Republiek in de sinds
21 Juli bezette gebieden te herstellen en daarmee onmiddellijk
een aanvang te maken, gepaard gaande met maatregelen tot
handhaving van orde en rust in samenwerking met de Repu-
bliek Indonesia.

3. De Vereniging bh'jft vermindering van de troepen zeer wen-
selijk achten en zou het daarnaast een daad van wijs staats-
mansbeleid achten, wanneer H.M. de Koningin een verklaring
aflegde, dat per l Jan. 1949 zich geen Nederlandse troepen meer ,
op Java en Sumatra zullen bevinden. ,

4. De topfiguren zowel in Den Haag als in Batavia, die door hun
verkeerde politiek het vertrouwen van de Indonesiërs verloren
hebben, moeten vervangen worden door die werkelijk progres-
sieven, die steeds het geweld 'hebben afgewezen en die daarom
volkomen door de Republiek worden geaccepteerd en waarmee
zij bereid is te onderhandelen.

Tot de oppositionele organisaties behoort verder de Communis-
tische Partij Nederland, die in het parlement 10 % en in de Am-
sterdamse Gemeenteraad 33 1/3 % van de zetels bezet. Eveneens
de Eenheidsvakcentrale (E.V.C.), ong. 170.000 leden, een commu-
niserende organisatie, die ten volle, met het Nederlands Verbond
van Vakverenigingen (N.V.V.), ong. 315.000 leden, de socialistische
vakorganisatie der arbeiders, die slechts in sommige opzichten, met
name wat betreft de afwijzing van het geweld en de aanvaarding
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van de arbitrage tot dé oppositie gerekend moeten worden.
Ten slotte moet onder de organisaties eveneens vermeld worden de
oppositie binnen de Partij van de Arbeid, een der beide regerings-
partijen, zoals bekend. Deze oppositie bestaat sinds de 22ste Juli
in enigermate georganiseerd verband. De dag daarop heeft deze
groep zich met een Verklaring tot het Partijbestuur gewend en
28 Juli, inmiddels met nog meerdere, waaronder enige katholieke
partijleden, versterkt, bij het Partijbestuur aangedrongen op een
buitengewoon congres, dat inderdaad op 15 en 16 Augustus is bij-
eengeroepen. Deze groep heeft zich ook in een schrijven tot alle
afdelingen der partij gewend, waarop van enkele afdelingen ad-
haesie-betuigingen zijn binnengekomen. Meestal is de plaatselijke
'leiding er weliswaar in geslaagd een dergelijke adhaesiebetuiging
te voorkomen, maar dan toch niet zonder zelf een radicale motie
als' substituut aan te bieden, hetgeen uiteraard evenzeer op invloed
der oppositie wijst. De Federatie Noord-Holland en een der Am- 'f-
sterdamse afdelingen behoren b.v. in meerderheid tot de oppositie, v
Het is niet overdreven te zeggen, dat het verzet in de Partij zelf
tegen de officiële partijpolitiek groot is.
Het is in dit verband van belang, er aan te herinneren, dat de
beide partij-organen: Paraat en Tijd en Taak een aantal artikelen
van principiële tegenstanders der partij-politiek hebben bevat.

3o. MOTIEVEN EN MOGELIJKHEDEN:
Zonder een speciaal opinie-onderzoek dienaangaande kan men naar
de motieven, die de oppositie leiden, en zeker naar hun verdeling
over de opposanten redelijk gissen. Het gedeelte dat om principieel
anti-militaristische redenen tegen is, komt ons voor, zeer gering te
zijn. Stellig veel groter althans is het aantal van hen, wier socia-
listische of enkel maar democratische overtuiging zich in dit geval
tegen wapengeweld verzet. Klein in aantal, maar van gewicht, zijn
de protestantse zendelingen, die inzien dat de militaire actie de
zendingsactie voor lange tijd stoort of zelfs onmogelijk maakt.
Klein, naar verhouding weer, maar niet zonder betekenis, is het
aantal dergenen, bij wie naast hun sentiment het verstand spreekt;
zij die weten, dat de enige kans van Nederland op het behoud van
culturele en economische banden met de voormalige kolonie juist t
bestaat in het niet toepassen van geweld, en die daarom alleen in v
de vrijwillige samenwerking van de twee staten het enig heil zien.
De verwachting, dat de Indonesische kwestie een radicale wending
in de binnenlandse politieke verhoudingen teweeg zou brengen is
tot dusver niet in vervulling gegaan. Met name heeft het Buiten-
gewoon Congres van de Party van de Arbeid, op 15 en 16 Augus-
tus bijeen, niet die politieke ommekeer gebracht die men in som-
mige kringen daarvan veronderstelde. Dit Congres, waar ruim 500
gedelegeerden bijeenkwamen, bracht een stroom van critiek op
het door de regering gevoerde beleid. Ondanks het feit, dat deze
critiek reeds werd opgevangen door twee officieel aangewezen
sprekers derf oppositie, waren ook de afgevaardigden die op de
tribune verschenen; in grote meerderheid scherp afwijzend. Onder
invloed hiervan werd een ontwerp congres-resolutie van het Par-
tijbestuur in overleg met de voornaamste woordvoerders der op-
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positie drastisch gewijzigd. Wanneer slechts 22 afgevaardigden
ten slotte tegen stemden, wil dit niet zeggen dat de voorstemmers
door de tekst ten volle bevredigd waren.
Een oppositionele motie, die de steun der Partij aan de regering
aan een uitgesproken vredespolitiek wilde binden, werd met een
veel talrijker minderheid afgewezen, nadat o.a. een der ministers
gewezen had op de precaire positie van het kabinet. Ook de ver-
klaringen van hef lid van de Commissie-Generaal, Professor Scher-
merhorn, die waarschuwde de tegenstellingen 'niet op de spits te
drijven, maar anderzijds de oppositie in sterke mate tegemoet
kwam, droegen bij tot dit resultaat.
De resolutie zelf zal, naar uit reacties in de burgerlijke pers blijkt,
ongetwijfeld haar politieke gevolgen hebben: De oppositie is ge-
kanaliseerd, maar allerminst bezworen.- Op 'het moment van het
afsluiten van dit rapport waren verdere consequenties, in het
bijzonder ook voor de partijverhoudingen in Nederland, nog niet
te overzien. Of deze Indonesische crisis tot een uiteindelijke front-
vorming tussen progressieven en conservatieven zal voeren, moet
echter nog worden afgewacht.

Voor het Comité voor Actieve Democratie,

MEVR. MR. P. E. ELDERING
MEVR. MR. W. M. VAN MEUHS
PROF. DR. J. M. ROMEIN
DRS. B. W. SCHAPER

Amsterdam, 18 Augustus 1947.
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Ver.é.üigïrig ÏJiB d eiland ̂  Indonesië'»
<M,̂ .jH«MiM._iU-i.MkW &̂*»*rfw2i-»ü**— ̂i-»&— ̂i.— +— — .— î -»

Afdeling' Amsterdam;
Secretariaat i M© j, A. Balder,
Haringvlietstraat 69, Tel;

- '

Amsterdam, '20 October 1948.

!» «S • , • '
Het bestuur van de afdeling Amsterdam van de Ver'enigint

Hederland-Indonesië nodigt haar leden uit tot het bijwonen van een .bé.-
sloten afdelingsvergadering 'die zal plaats vinden op

in een der zalen van het'Minerva-Pavil joen, Albert Hahn plantsoen 2. --4:, ,\
Zuid (Tramlijnen 16 en 24). : ; ' '

De agenda luidt:
i

1. Opening. V •
N . ir-

2. Verkiezing van een nieuwe Voorzitter wegens het 'f
aftreden als zodanig van Mr. G.H.. Slotemakér;, de
Bruine. . . ' . ' ' . -
Het Bestuur stelt candidaat Dr.C..E.Lenshoek.
Tegencandidaten kunnen vóór en tijdens de leden-
vergadering worden gesteld. Een dergelijke catidi-
daatste'lling moet aan de Secretaresse schriftelijk
worden overhandigd en door tenminste vijf leae.n
ondertekend zijn.' (art.7 van:het reglement van de-
afdeling.)

3. Verkiezing van Bestuursleden wegens hot aftreden
van de Heren W.Romi'jn, en J.H.W.Veenstra.
Het bestuur stelt candidaat de Heren A., v. Mar l e- én
en P.Spicht. ' - _ - ,
Tegencandidaten: als 'l

4. Mededeling over activiteiten gedurende de komende
winter .

5 • Het^belangrinfeste punt van deze vergadering. '
De Voorzitter ; van ons Landelijk Bestuur, Erof.Dr.
W.F.Wertheim, ;'zal een schets geven van de ontwikke^.
ling in Indonesië gedurende de laatste maanden, en
de houding van het Landelijk .Bestuur toelichten.
Wij hopen dat hierna ruimschoots gebruik gemaakt
zal worden van 'de gelegenheid tot het stellen van
vragen, Tevené zal er gelegenheid fcolJ^onderlinge
discussie zijn. , ,"

6. Rondvraag.
7- • Sluiting. :
Gedurende de vergadering zal de mogelijkheid bestaan

eventueel^ nog niet betaalde contributie te, voldoen. Aan hen, die de con
•tribütië' 1948 nebben voldaan, zal gfa:t±-s de brochure ' •"'Ëelt; geweten" ter
beschikkiag:-gpsteïa";woMën*r~:,*^T™"^"^™^^^7"^ :;,, , '^'J"-".

: Gezien de belangrijke gebeurtenissen: in Indonesië*- v'e;rw'a,ch
te wij een grote opkomst.} Ook- van ;|Jw ikomSt hangt het sla;gen van deze
avond af . ' ' _ : • "?

Hoogachtend,
Namens het Bestuur van de

• • A f deling. Amsterdam,
A. Balder, secretaresse^-



- . . - ,
Blijkens de laatst ontvangen opgave - de datum van
die opgave is niet bekend -bedroeg de oplage van

De Vrije Katheder 10.450 en die van _

Politiek en Cialtuur 7,300. ' J f " "-. - ' ' .. •. i . ' -i, ' t



INDONESIË- B U L L ET l N
Orgaan van de Vereniging Nederland-lndonesië • Uitgegeven door de afdeling Den Haag

Administratie-adres: Snelliusstraat 1, Den Haag, Telefoon 335335
Giro no. 238840 t.n.v. Penningm. Nederland-lndonesië Den H«ag

JULI 1948
Eerste jaargang no. 6
Verschijn! maandelijks

Indonesië en de nieuw/e Kamer.
Het ging bij de verkiezingen om Indonesië en dus om
vrijwel de gehele binnenlandse en een belangrijk deel
van de buitenlandse politiek Van Nederland, Het In-
donesische vraagstuk immers hangt ten nauwste samen
met Nederlands positie, intern en in de wereld en op
vrijwel elk terrein. Het is rechtstreeks verbonden met
de algemene strijd tussen conservatieve en progres-
sieve groeperingen en raakt dus vrijwel alle program-
punten van beide zijden.
De Verstrengeling der vraagstukken enerzijds, het ge-
brek aan voorlichting inzake de onderlinge samen-
hang anderzijds, hadden ten gevolge, dat een groot
deel van het Nederlandse volk ter stembus ging niet
met een helder begrip van wat te doen stond, maar
wél met een gevoel van grote onzekerheid. Velen wa-
ren volkomen gedesoriënteerd en wisten niet, op wie
ze stemmen zouden; sommigen stemden — tegen hun
overtuiging in *— anti-revolutionnair, omdat deze
-partij tejgen de grondwetswijziging is, anderen meen-
den, op „een Indschman" (i.c. Welter) te moeten
stemmen, omdat die er toch verstand van moet heb-
ben, ledere niet-onverschfllige zocht op zijn wijze
naar een vaak onvindbare logische verantwoording
van zijn stem.
En zo werkte ieder, bewust of onbewust, mee aan de
numerieke krachtmeting tussen rechts en links, aan
eett historische lotsbestemming van het eigen land en
volk, waarbij, zeer Vaak de onkunde sterker woog dan
de onverschilligheid. Het was geen strijd tussen helder
gestelde 'beginselen in het algemeen, maar desondanks
is er een uitslag. En deze voorspelt weinig goeds. De
verschuiving naar rechts moge klein zijn, ze is niette-
min duidelijk genoeg: de stem, die pleitte voor een
brede politiek met een ruim begrip voor wenselijk-
heden en mogelijkheden t.a.v. Indonesië is in de nieuwe
Kamer zwakker geworden, het geluid der benepenheid
is versterkt. Het Verzet tegen een kortzichtige be-
langenpolitiek beschikt in de nieuwe Kamer over nog
minder macht. Rijkseenheid heeft verloren, maar Wel-
ter zit in de Kamer, Met de acht zetels van de V.V.D.
is het koloniale Kruidenesië een belangrijke macht ge-
worden, de heren Welter en Vonk krijgen volop ge-
legenheid, eikaars Indische deskundigheid te steunen:
het zal moeilijker worden voor Indonesië én voor
Nederland, dat immers in zijn Indonesische politiek
sterk rekening zal moeten blijven houden met de ver-
langens Van de Indonesiërs en met de wensen van een
groot deel van de wereld.
Het gaat nu .allereerst om de Grondwetswijziging.
De lezers kennen ons standpunt: natuurlijk moet de

Grondwet gewijzigd worden om ruimte te bieden aan
tle nieuwe verhouding tussen Nederland en Indonesië,
inaar de formulering van de voorgestelde en in eerste
lezing aangenomen wijziging was weinig geschikt om
ons vertrouwen te schenken in de toekomst. Het is een
formulering, die te veel. ruimte laat aan principiële
"Verschillen in interpretatie. Aanneming van de Grond-
wetswijziging door deze nieuwe Kamer waarborgt
Nederland en Indonesië nog minder dan te voren de
£o noodzakelijke Vrede en heeft nog meer dan te vo-
fen kans om tot totale mislukking te leiden, zoals
inggadjati en Renvillé er al twee waren.

Wordt ze verworpen, dan zou daarmee duidelijk Zijn,
at het nieuwe parlement, vertegenwoordigend het
Nederlandse ~volk, zelfs de mogelijkheid tot samen-
rerken naar progressieve opvatting niet in overweging

Wil nemen.
lyïen zal moeten afwachten wat er gebeuren gaat,
lOaaï onder dé gegeven omstandigheden is één ding
zeker: <v* ' "
Onze vereniging én ons blaadje hebben in Versterkte
£*tate de taak te vervullen, die ze onvrijwillig op zich
iiamen: te waarschuwen tegen een gang van zaken,
'die twee volken — en zeker het Nederlandse •— in
het ongeluk zal storten.

Indonesië: de toestand»

Onze vereniging heeft een verklaring uitgegeven Van
de volgende inhoud:
Er is alle reden om opnieuw met de grootste zorg
Vervuld te zijn over de gang van zaken in Indonesië.
pe onderhandelingen' tussen Nederland en de Repu-
bliek Indonesië dreigen een volslagen mislukking te
worden.
Aan Republikeinse zijde schijnen de laatste resten Vari
iertrouwen in Nederlands goede wil praktisch ver-
dwenen.
ï?e Commissie voor Goede Diensten heeft erkend, dat
haar bemoeienis om tot oplossing van het conflikt te
«omen, vruchteloos is geweest.

Met schijnt, dat de Nederlands-Indische regering steeds
foeer een uitsluitend vertrouwen stelt in haar militair
tn economisch overwicht over de Republiek. Er zijn
ernstige aanwijzingen, dat een hernieuwd militair op-
ceden van

ye misleidende Nederlandse propaganda die, gebruik g
makende Van veler angst voor het communisme, de l
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Republiek opnieuw afschildert als een broeinest van
oproerlingen, nu niet meer van Japans-fascistisch,
maar van Russisch- communistisch maaksel, spreekt in
dit verband duidelijke taal.
Gezien de noodlottige ontwikkeling, thans een jaar
geleden, meent het Landelijk Bestuur van de vereni-
ging „Nederland-lndonesië" daarom, eer het wederom
te laat is, opnieuw met de diepste ernst te moeten
waarscfawejij2e£ejn_je^^
faifeaktïein Indonesig^,
Htt is"ër"van"ov:é5uTgd, dat daaruit niets dan onheil
23! voortvloeien en dat ook Nederland en de in Indo-
nesië woonachtige minderheidsgroepen door eert der-
gelijk optreden onherstelbare schade zullen lijden.
Het is nog steeds van mening, dat een accoord langs
vreedzame weg bereikbaar is, mits 'Nederland ophoudt
met de Republiek in een positie te dringen die deze1

nimmer kan aanvaarden zonder haar voornaamste be-
ginselen te verzaken.
Alleen wanneer Nederland te langen leste zijn politiek-
op-kort-zicht laat varen en op royale wijze tracht te
komen tot betrekkingen tussen Nederland en de Re-
publiek, die in oVereensemming zijn met de kracht van
het onafhankelijkheidsstreven in geheel Azië, kan een
voor beide volken gunstige oplossing worden bereikt,
Geweld zal haar slechts definitief onmogelijk maken.

Namens het Landelijk Bestuur van de
Vereniging „Nederland— Indonesië" s

(•w.g. ) ^V. F. Wertheim, Voorzitter.
„ W. Klinkenberg, Secretaris.

Het spreekt vanzelf, dat deze, verklaring generlei ver-,
band hield met de verkiezingstrijd en evenmin iets uit-,
staande heeft met de mededeling in dêVvaarheï3"over

^̂ ^̂ «« .̂̂ ""«"-Y""*-̂ ™^*--;.̂ .,., ^„!*^m[*K1tM>ft*v(*****f**™**l**l^mtft1W,Vfo

een geheime bespreking m de Partijraad van de K.V.P,,
nwrarnöfstïïK end " geBaSëëM f^
de algemene toestand in Indonesië.
Helaas is niet meer dan een schatting mogelijk, zelfs
voor hen, die diep belangstellen in het conflikt en de
ontwikkeling der gebeurtenissen nauwlettend volgen.
In de eerste plaats immers is de officiële voorlich-
ting te enen male onvoldoende en spelen de belang-
rijkste zaken zich af achter de schermen. En in de
tweede plaats ligt het Voor de hand, dat in het bizon-
der met betrekking tot miliaire plannen en bewegin-
gen de grootst ragoelijke geheimhouding betracht
wordt.
We moeten op aanwijzingen afgaan, maar die zijn
er vele en alle zijn ze gelijk gericiht.
We vermeldden er enige in de aanhef van de ver-
klaring, maar er is meer. Een interview als de vice-
admiraal Pinke gaf bij zijn aankomst uit Indonesië
Op Schiphol is ronduit verontrustend en geeft aan-
leiding tot maar één interpretatie namelijk, dat in
hoge militaire kringen moeilijkheden verwacht wor-
den, de langs militaire weg zullen moeten worden
„opgelost".
Het A.N.P. bracht het bericht, dat minister Witte-
man in een rede gewezen heeft op de mogelijkheid,
dat een gewapend optreden opnieuw nodig zou kun-
nen worden. Vervolgens bereiken ook ons, evenals
Vfi[ Nederland, steeds weer berichten uit Indonesië1,
dammen ook daar zich zeer ongerust maakt over
een ophanden zijnd militair optreden, waartoe voor-

beieidselen worden getroffen.
Natuurlijk is niet met zekerheid uit te maken, of
deze maatregelen een nabije oorlog betekenen. Wél
zeker is, dat, ze de vrees daarvoor wekkep. Het is
op grond van deze en dergelijke aanwijzingen, dat
het Landelijk Bestuur het zijn plicht achtte, met de
grootste ernst te waarschuwen tegen een onderne-
men, dat naar zijn mening niet alleen de hoop op
overeenstemming definitief zou- vernietigen, maar dat
ook in zijn fatale gevolgen schromelijk onderschat
wordt.

Indonesië en de Verkiezmgspropaganda.
Dat uit de verkiezingsleuzen en -affiches fel Verschil
van mening zou blijken is duidelijk. Maar wie er op
rekende, dat daarbij toch de waarheid en de waar-
digheid in het oog gehouden zouden worden, had
blijkbaar maatstaven uit het verleden in zijn hoofd.
Onwaar en vooral ook onwaardig was de verkie-
zingsreclame van de partij, die zegt te strijden voor
Vrijheid en Democratie.
Ben meer dan levensgrote, ongunstig bijgewerkte af-
beelding Van Ir Soekarno, president van de Repu-
bliek Indonesia en getooid met een hoofddeksel,
voorzien van sikkel en hamer, moest bij het publiek
de indruk wekken, dat de Republiek door en door
communistisch is. Onder dit misleidende beeld stond:
„Heeft u er ook genoeg van? Het socialisme be-
schermt het communisme in Indië. Het roer moet om.
Stemt Mr P. J. Oud".
Dit is de Mr Oud, die kort geleden een „progres-
sieve" Indonesische • politiek verdedigde in en voor
de P.v.d.A., thans geheel van idee Veranderd is en
eeiv program naar Voren brengt, dat Nederland en
Indonesië rechtstreeks in de grootste ellende zal
storten en die geen kwade kans maakt op een stoel
in het Kabinet!
onze vereniging wendde zich met een protest tegen
deze misleidende en verderfelijke reclame tot de
Burgemeester van Amsterdam en tot het Ministerie
van Binnenlandse Zaken, echter zonder succes. Het
protest werd herhaald door onze vereniging te samen
met een aantal Indonesische verenigingen hier te lan-
de, maar deze beeltenis van het hoofd van een door
Nederland de facto erkende staat bleef hangen.
Evenals de onderhandelinen bleven hangen tussen de
delegatie Van deze erkende staat en Nederland.
Dat mede door deze reclame een in Nederland ver-
blijvende volksgroep beledigt wordt, schijnt eveneens
niet zwaar genoeg te wegen.
Dat was wel anders, toen in '38 de hele redaktie van
„Kritiek en Opbouw" tot tweemaal bij de recherche
ontboden werd, omdat ze door de publicatie van een
wat scherp versje een volksdeel in Ned.-Indië had
beledigd. Dat Volksdeel was de N.S.B!
In Indië niet de chaos der Republiek, maar de Rechts-
staat.
Zó vatten de heren Schouten en Gerbrandy, beide
thans lid van de nieuwe Kamer, hun. zienswijze sa-
men. Kort en duidelijk, maar onwaar.
Wat iedere gast van de Republiek trof in Jogja,
Solo en overal elders op .Republikeins grondgebied
was; het ontbreken van chaos. Ook de heer H. Meye-
rink, afgevaardigde van Schouten, moest dit erken-



nen. Hij roemde de vriendelijke ontvangst, hem be-
reid ondanks zijn partijprogram, constateerde orde en
rust, ttaar wees op de grote armoede, waarvan ieder-
een de oorzaken kent. Toch vervangen deze heren,
échte Christenen, deze waarneming door hun akelige
fantasie en worden zij op slag ziende blind,
Chaos was er niet in* de Republiek, maar in Batavia.
Ze ligt daar te kijk voor ieder, die zien wil. En
rechtsstaat? Daar zou de heer Koch een woordje
over mee kunnen spreken, toen hij door de Resident
van Bandoeng in 1947 zonder vorm van proces in
de gevangenis werd geworpen. Of de redafcteuren
Van de Indonesische kranten te Batavia, wier bladen
ettelijke keréri werden verboden. En ook de Gerakan
Plebiscit, waarvan de vergaderingen voortdurend
worden verboden of gehinderd. Of ook zelfs de
Progressieve Concentratie, die 'het moest dulden, dat
op een besloten vergadering ten huize van een van
de Nederlandse hoogleraren een politie-inspekteur
kwam opnemen, wie er allemaal wel waagden te
komen. Of de ontelbaar Velen, die nog steeds —• lou-
ter en alleen om hun politieke overtuiging en activi-
teit worden geïnterneerd. Over het meest opzienbare
geval van rechteloosheid Dr. Soedarso, spreken we
nog afzonderlijk.

Vrijheid en Democratie geeft inlichtingen.»

Mr D. U. Stikker, Voorzitter van deze partij, is in
Indonesië geweest, kort geleden. En dat was juist,
want hoe kan men zijn kiezers voorlichten, naar eer
e geweten, als men .zich ,nlet . persoonlijk x>p de

ogte heeft gesteld, ter plaatse.
Welnu, Mr Stikker hééft zich geïnformeerd, echter
niét ter plaatse: Jogja Het hij links liggen. Hóe links,
dat vertelde hij zijn kiezers in Dordrecht, waar hij
meedeelde, dat „het communisme zelfs in Hatta's
Masijoemi-par-tij toeneemt"^ iHïj ontwaarde — na-
tuurlijk zeer uit de verte — de Vreeswekkende ge-
stalte van Tan Malaka, die zowel Soekarnp als
Sjari,-foedin valse leringen inblies. Dat dezelfde Tan
Malaka als hoofdbedrijver van de Putsch tegen
Sjahrir al jaren gevangen zit, is een kleine bizonder-
heid, die het beeld vertroebelt en daarom genegeerd

/ wordtl En dat Hatta niet van de Masjoemi en de
Masjoemi niet van Hatta is, schijnt deze Voorlich-
ting ook weinig te deren.
De heer Stikker sprak niet alleen, hij schreef ook, of
liet schrijven. Een pamflet, alweer met het weinig
flatteuze beeld van 'Ir Soekarno en het gemoedelijke
onderschrift: „Hebt u er ook genoeg van?" Ook dat
geschrift veroorlooft zich zaken te vertellen, die be-
paald onjuist zijn: het maakt o.a. nogal werk van
,,Boeng Tomo", die het type zou zijn van de (on-
verantwoordelijke, onkundige en Vul zelf maar ver-
der in) generaal van de Republiek. Dat ook Pangeran
Poerèonegoro, die samen met Generaal Spoor te
Breda zijn opleiding genoot en door deze ten zeerste
als knap militair wordt gewaardeerd, Generaal-
'Majoor van de Generale Staf van de Republiek is
en dat zijn broer P'angeran Djatikoesoemo Generaal-
Majoor is en Chef van de 5de T.N.I.-divisie, ver-
zweeg het'pamflet als niet voor de zaak van Vrij-
heid en Democratie dienende,

Het heeft geen zin, de talloze onwaarheden na te
pluizen in dit pamflet dat eigenlijk een artikel is Van
de, Indische „Elsevier"-redakteur. Het heeft zijn on-
frisse werk gedaan en, te velen verleid.

Dr Soedarso en het recht.
De landrechter te Pontianak veroordeelde Dt Soe-
darso tot zes jaar gevangenisstraf.
Wie is Dr Soedarso en wat heeft hij gedaan?
In Januari 1942 woedde er een hevig gevecht bij
Sanggau-Ledo op Borneo. Een Japanse overmacht
dreef ïn korte tijd de Nederlandse militairen op de
vlucht. Een groot aantal gewonden bleef achter, te
samen met één man, die niet vluchtte, maar het zijn
plicht achtte, de gewonden te helpen. Deze ene man
wa,s eerste luitenant én dokter. Hij heette Soedarso
.en had reeds een reeks van jaren trouw gediend.
Zijn terugtrekkende collega's gaven hem de raad, zijn
uniform uit te trekken en er van door te gaan. Hij
bleef .— in uniform — en hielp de gewonden, Ne-
stond om hem achter de linie te brengen,
derlandse gewonden, hoewel een legerauto klaar
Vóór, tijdens en na de oorlog was het Dr Soedarso,
die zijn medische plicht vervulde op ongewone wijze:
hij hielp en genas en vroeg, niet om betaling: hij
maakte geen onderscheid tussen Indonesiërs, Ghine-
zeè of Nederlanders, tussen ontwikkelden of analfa-
beten. Hij was dokter, voor ieder.
Hij en zijn vrouw steunden, waar ze kqnden, ieder,
die hulp nodig had. Ook andere dan medische hulp.
Df Soedarso was republikein en trachtte,- gelijk in
zijn aard Ikg, als Republikeins leider in Kah'manten
Baiat op vreedzame wijze de diepe kloof tussen Oost
en West te overbruggen. Hij geloofde niet in het
gewéld en was diep overtuigd, dat langs geleidelijke
bahen een nieuwe samenleving zou kunnen worden
opgebouwd. Hij was niet revolutionnair, maar hij was
Republikein en zijn invloed op het eenvoudige volk
was groot en goed. ,
Toen deed men 'huiszoeking bij hem'. Niets verdachts
werd aangetroffen, ook niet 'bij een tweede onder-
zoek. Toen bleek, dat hij eens, in een kort gesprek-
met een officier van de T.N.I. f 300.— gegeven had'
Vopr de republikeinse strijd. Duizenden guldens gaf
hij; voor allerlei doeleinden, steeds van sociale aard,
f ^00,— gaf hij aan de kapitein, die hij daarna nooit
mger zag. Aan deze f 300.— heeft men hem opge-
hahgen. Met deze f 300.— zou hij een ernstige po-
girig gedaan hebben om het Nederlandse gezag in
Indonesië omver te werpen. Zes jaar was de straf..
Tallsos waren de brieven en verzoeken, die binnen
kramen als protest tegen deze rechtspraak, velen
boden zich aan om in zijn plaats in de. gevangenis te
gakn zitten. Het mocht niet baten. Niet anderen wildfe
men hebben: men wilde Dr Soedarso. En men heeft
hein.
Eii in de kampongs van Kalimanten gaat een fluiste-
ring rond, want hardop durft men niet alles te zeg-
gen. Zachtjes vraagt men elkaar, waarom het Ne-
derlands gezag haat zaait in plaats van vrede. En
daarna -fluistert men nog zachter over wat men toch
zeggen móet en wat niet gehoord mag worden, E.n
men wacht en kijkt naar de overwal, naar Java.
Want daar regeert de Republiek,



Op 4e Beurs zijn een aantaMndische fondsen wbn-;
derbaariijk gestegen: .het vertrouwen keert blijkbaar
terug. Dit nieuws gaven de bladen.
De „Memorie van Antwoord op het Voorlopig Ver-
slag der Tweede Kamer over het Wetsontwerp Cre-
diëtverstrekking aan Nederlands-Indië" geeft nadere
informatie hieromtrent.
Er is hier sprake van een ontwerp, dat het resultaat
is Van besprekingen tussen de Nederlandse en de
Nederlands-Indische regering en dat zal moeten lei-
den tot een overeenkomst tussen Nederland en de
Verenigde Staten van Indonesië.

^Zowel de door Nederlands-ilndië aan Nederland
verschuldigde bedragen als de in Indonesië geïnves-
teerde Nederlandse kapitalen zijn van zodanige om-
vang, dat de toekomstige solvabiliteit van Indonesië
voor Nederland Van overheersend belang is", zeggen
de ministers Lieftinck en Götzen.
Wét kan Indonesië aan Nederland betalen en hóe
kunnen we zorgen, dat het betaalt en dat het zoveel
mogelijk betaalt.
Dit dus is van overheersend belang.
De regering is optimistisch: de export neemt . sterk
toe en de indexcijfers voor de belangrijkste levens-
behoeften der bevolking dalen. (Wij herinneren aan
onze mededelingen over het Nederlands-Indische
distributie-systeem, die we in ons vorige nummer
gaVen!)
Indonesië is Nederland twee milliard schuldig. Dat
is veel, zóveel, dat de Indonesiër — als dit plan
doorgaat — de eerste vijf-«nriwintig jaar vrijwel uit-
sluitend voor de aflossing van deze schuld zal moe-
ten werken. En dan zien we verder!
De grootte van dit bedrag wordt voornamelijk Ver-
oorzaakt door de uitgaven voor „defensie". Van het
K.N.I.L., het apparaat, dat Nederlands-Indië inder-
daad verdedigd zou moeten hebben tegen de Japan-
ners en dat daarna enigszins andere diensten ver-
richtte, moet Indonesië alles betalen: uitrustingskos-
ten, salarissen, onderhoudskosten en wat zo'n leger
nog meer aan voorziene en onvoorziene uitgaven
meebrengt. Daar komt bij: het onderhoud van de

fde economie
1 Kon. Landmacht en een gtoot deel van de kosten

der Marine, dat zijn, dus onze 3 nrillioen óf meer
per dag.
Indonesië zal dus de kosten, van haat herovering zelf
moeten betalen volgens dit plan; En eveneens de
kosten van de heropbouw der Nederlandse ^belangen
in Indonesië.
Het is grijsl '
Natuurlijk is dit niet meer dan een ontwerp van een
plan, een plan, waardoor de Nederlandse Ihdonesië-
politiek ten volle getekend — en veroordeeld <— is.
Even natuurlijk zal de principiële tegenstand komen
van de zijde van de Republiek, die buiten deze hele
bekokstoverij staat en terecht. Maar die niettemin
onder omstandigheden het voornaamste slachtoffer
zou worden.
Ook daarover zegt de Memorie iets:
Uitvoering van dit plan is alleen mogelijk, als er een
politieke situatie ontstaat, die tot „economisch her-
stel" in geheel Indonesië leidt: „de normale ont-
plooiing van het economische en sociale leven in
Indonesië kan nimmer bij uitsluiting afhankelijk wor-
den gesteld van een politieke overeenstemming met
de Republiek".
Het is volkomen duidelijk, wat deze -uitspraak bete-
kent en ook minister Beel's verontwaardiging over
sombere profeten kan niet de definitieve indruk weg-
wissén, dat hier een vrij onbedekte oorlogsverklaring
ligt.
Wat wij voorspellen is, dat dit plan een plan zal
blijven, ee-n w$nsdr0om, met een bloedig oritwakeex

daarna.
We leven niet in 1*1.5. maar in 1948.
Wij zijn er niet tegen, dat Nederland er weer bo-
venop komt! Daar zijn we vóór. En we hebben de
weg gewezen, niet eenmaal, maar voortdurend. Dit,
wat het ontwerp wil, is • de kortste weg rjaar de
ondergang.
Want het moet, om tot uitvoering te komen, doden
uxat niet te doden is en wat ieder weldenkend mens
in leven wenst te houden: het techt op vrijheid en
op democratie.

Wij ontvingen:
Asian [fflrirnn hét eerste nummer van een driemaan-
delijks tijdschrft, dat de wereld wil beschouwen Van-
uit. Azië. Het bevat bijdragen van Indische, Indone-
sische, , Viet-Namese en Engelse zijde en is naar het
uiterlijk eri innerlijk een bewijs voor de kracht van
het cuturelé streven in het nieuwe Azië.

We heten het tijdschrift van harte welkom en wen-
sen het een lang en krachtig ieven.

The Indonesian Story, door Charles Wolf, die ge-
durende enige tijd Amerikaans vice-consul was te
Batavia en daar blijkbaar zijn tijd goed gebruikt
heeft. We komen op dit belangrijke boek terug.

ADMINISTRATIEF NliEiUWS.
Aan onze medewerkers: Verscheidene bijdragen moesten tot het volgende nummer blijven liggen:
aktualiteit was de hoofdschotel deze keer. .
Kantoor Landelijk Bestuur: Oudezijds Achterburgwal 185, kamer 83, tel. 31921, Amsterdam.
Lidmaatschap van de Vereniging Nederland-Indonesië; min. f 3,50.
Abonnement „Indonesië~Bulletin":
voor leden: f 1.20, Voor niet-leden: f 1.50 voor het lopende jaar, gironummer 238840 van Pen-
ningmeester Ned.-tndonesië-Oen Haag. Via de boekhandel in Indonesië .f 1,90 per jaar.
Administratie van het Indonesië-Bulletin: k; H. 'E. L. Voitus van Hamme, Snelliusstraat l, Den
Haag, tel. 335535.

U betaalt toch vóór 15 Augustus Uw abonnement op ons Blad ? Wij rekenen óp UI
wijl anders, tot onze spijt, verdere toezending moet worden gestaakt. Betaal dus NU,
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wordt ü -fe-oegeaonden een circulaire, zoals
door-het landel^fc "bestuur van de vereniging "Efederland-
Indonesië* werd uitgegeven en onder de alhier wonende-
leden ̂ êzer vereriiging'werd verspreid. " '

In deze circulaire wordt aan de leden verzocht, .gemid*-
deld P» 5.-- pet persoon te storten om zodoende de, x
schuld van I. 9500. —, wellce de vereniging heef t/ te-
kunnen verrekenen. , - " ' . . / : . ' -

0,2,
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O» Z» Achterburgwal 185, kamer 8$ **
Amsterdam-C. - Tel, 31921,toestel 24
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Aan de Leden,

Wanneer wij terugzien op de actie van onze Vereniging, die

tevoerd werd om reelat te doen aan het Indonesische volk en wij onsaarbij realiseren hoeveel onze Vereniging he'eft kunnen uitwerken om,
het Nederlandse volk tott>een beter begrip te brengen van de toestan-
den en noden in Indonesië, dan past ons een gevoel van dankbaarheid
jegens allen die ons werk steunden, werk dat zijn grondslag vond in
overtuiging en eenvoudige menselijkheid* .."••--•,

Is het wonder, dat hierbij het gevoel soms ging boven het
strenge zakelijke begrip, dat draait om geld en geld alleen?

Neen, geld was voor ons eerder een factor, die wij moesten
bestrijden voor zover het duidelijk was dat hij in de verwikkelingen
in Indonesië ten bate van. .grof eigenbelang en winstbejag een sinis-
tere rol spaelde, -

Maar dat neemt niet weg, dat wij, het terrein van mogelijk-
heden overziende, onherroepelijk stuitten op de-factor geld» Immers,
iedere dienst die wij verlangden, van het drukken van een foldertje
tot het organiseren van massa-meetings toe, kostte.,... .geld l

Bij het nagaan van de geldelijke resultaten van ons werk,
sprong een bedrag uit onze balans naar voren: een tekort van ƒ.9500.-
Uitgegeven in ons enthousiasme voor een rechtvaardige zaak en uit
drang iets in het Nederlandse volk te brengen van begrip voor het
nieuwe dat in Indonesië groeit, en dat ondanks het ogenschijnlijke
succes der koloniale geest, overwinnen zal: de Merdeka, de Vrijheid.

WIJ VRAGEN U; mag ons werk gestagneerd worden door dat onge-
lukkige bedrag van ƒ, 9500»- ? Neen immers ?J

Uw steun in de achter ons liggende jaren geeft ons de vrij-
moedigheid om U nog éénmaal om een bijdrage te vragen ten-einde deze
verlammende schuld te kunnen aflossen, Slaagt deze actie, dan zijn
wij en U van verdere moeilijkheden verlost. Wanneer s do ore enge normen»
ieder lid VIJF GULDEN zou bijdragen, zou de post van f, 9500,- ver-
dwenen zijn. En onp werk is nu. op. een gezonde, basis gereorganiseerd,
zodat het ontstaan van nieuwe schulden uitgesloten is. Natuurlijk
willen wij niemand aan een bedrag van 5 gulden bindenj het is slechts
als leidraad vermeld* Wij moeten het probleem redelijk oplossen:
velen zullen royaal meer kunnen geven, anderen zullen persé minder



moeten bijdragen» Doet allen echter wat in Dw vermogen is,dan
aal- het resultaat go^ed zl^n. Hiet alleen voor onze vereniging
die geen doel op.zichzelf is, maar tevens voor haar doel om
het Indonesische volk te doen weten»

Hier in Nederland zijn duizenden mannen en vrouwen uit alle
lagen der bevolking, die U begrijpen en het wel met U menen.
En die dat,niet alleen met wo9rden maar ook met daden wil-'
l en tonen. Wij werken voor U, wi j spreken voor U, opdat dit
land niet door U gezienworde als één, dat slechts winst
beoogt maar als één dat U de hand reikt in een eenvoudig
gebaar, uitdrukkende onze BROEDERSCHAP J

In deze Jiili-maaM dat wij de noodlottige en ontoelaatbare
;7ctlx lügen, de Republiek gedenken, realiseren we ons nog eens

•fee meer, dat onze taak niet geëindigd is. De laatste maanden
hebben wij onz£ -ateii tegen een-nieuwe militaire actie laten
horen, de gevaren der. gr.qndwets-herziening d.m.v. een extra-
numifter van ons flnaonesi'ë'-Bulletin" aangegeven. EQ we verle-
nen da-adwgrkelijke feujlp Sari &e -Republiek in de vorm Van onze
medicamentena^tid, U feent toch de fraaie briefkaart die wij

acLnimumprijs -van 10 cent per stuk verkopen?

hoofdkantoor zult'bestelleni l^ièfst togen onmiddelijke afreke-

U-,

Dït werk mag Qiet eindigen l Slechts delging van de grote
schuld zal het mogelijk 9nakati,hetr vport te aetten J Vult dus
allen hét ingesloten giröbiïj^t na^r vermogen in en doet dit
per oizgeandeJ Eet ia voor een goede zaakl Voor de zaak der
rechtvaardigheid i

Namens het Landelijk Bestuur,
Prof.Dr.W.F.Wfsrtheim, voorzitter.
W»Klinkenbérg, Secretaris.
A^Blommers, Penningmeester.
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Naar aajileldlng van het gelieliae rapport van ttor

gendlenst van 20 April j.l., doss»13/390, heb ik de eer ü t© be-

richten» dat tot dusverre niet is kunnen blijken, dat door d©

stichting "TyiJ Nederland" (H,M*v.Band*djk) finantlöle steun

aou zijn v©rl©end aan do Vereniging "Nöèerland-Indonesle" YOÖ?

de uitgifte VÏ̂ B het orgaan "Indonesis-Buliatin".

In tot oordelen bevoegde kringen Is rnen de mening toege-

daan, dat de uitgifte van genoemd orgaan mogelijk wordt gcoaae&t

door de bijsondere flnantiele steun die sou wordan verleend

door d© voorzitter van de afdeling «s-öravenhage van «Nederlaad-

IndoneBiö", Albert de la OOUF$. wonende té Wassenaar»

Voorts werd vernacient dat genoömd© A».de la Court laoEieja-

teel grof geld zou verdienen aan een door hem samengesteld

nieuw onderwijs-systeem, dat door de uitgeversflr&a van edhool-

boeken Wolters te Groningen in de handel wordt gebracht.

HEÏ HOOID VAH m
voor deae:

J,G*Crabbendam»

Aan de Heer
HoofdooraaisBaris van Politie»
te

A V E K H A G E*



Ho'. 2645b-48.

Onderwerp:
"Indonesië-^Bulletin".

G E H E I M .

Amsterdam, 25 Qetober

Ten vervolge op dezerzijds schrijven no» 2645a-48 van 13
Juli 1948 (antwoord op üwl̂ SO?, öd. 3 Mei T948 en 3r-"'
Juli 1948), wordt het volgende bericht. " ;

Waar weird vernomen is men in tot oordelen bevoegd.e
kringen^de mening toegedaan, dat de uitgifte van het
orgaan "Ïndonesië-Bulletin11 door de Vereniging "Neder-
land- Indonesië* mogelijk wordt gemaakt door de byzonde*®^
financiële steun, welke zou worden -verleend, door Alberfr
J3E LA COUHT, voorzitter van 3e afdeling 's-GravénhaTge
van "NeWr land -Ind ones ie ", wonende te Wassenaar (ver-
dere personalia onbekend),

Mede werd vernomen, dat DE LA QpUHT, die na -de •-eapUru-""
latie van Japan korte tŷ als" onderwijs-specialist in
Indonesië zou hebben vertoefd, thans grof geld zou ver-
dienen aan een door hem samengesteld nieuw onderwijs-
systeem, dat door de bekende uitgevefsfirma van-school-
boeken WOLTERS in de handel wordt gebracht.

0.2.
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B.IX.

ff é
P'J ; >? f- 1 sortprer vpr» "i p lerl erli r'st ' s-0-reven'Hspp ver

v p - r ^ n j pirif ''^f r1 er-1 P. n^-ln^ones: ' 'é'T , v ie l hr- t r i;' on flet
S^e . vervol r"blB^ \r^E ^ F ^ P I j ' s t ontorsk.

'
S^e

T-Tct b e t r e f t '
PP] bpso v i rpven

nr^sr o j Ie
^Tit ) vel fo l io .

'n 11 .'

-e, CO - ] O- 4P.
-30- '
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3. IX.

, d e Vereniging ">ïederl3n.d-Indonesi 'ê"
en het orgaan: "In^onesi 'ë-Bulletin" .

\,

de a fde l ing Den Haag van d. e re^olut lonnai r inge-
stelde Vereniging ''Hed prl .and-Indonesië" v;0rd 1 een orgaan
ui tgegeven , r enaa^d : "Indonesië-Bulletin" .

I Het admin is t ra t i e -adres van het orgaan luidt:
Ir .F. Iü .L.Voj tus van Ha run e, Snel] iusstraat l te Den Haag ,
telefoon ??5K25.

TT e t Kantoor van het Landelijk Bestuur van de vereni-
ging "Nederls nel -Indonesië" is gevestigd te Ainsterdain ,
öudezi . jas i.chterburgvval 185, kamer 8?", tel.?1921.

De voorzitter var • rerrelcL Lsn^eli.U: Bestuur is gen&arr.(?.:
1".ï l.V'crtlieim, de secretaris: \ .Klinkenberg.

Het is niet uitgesloten te achten , da t deze vereni-
ging thans geheel onder communistische invloed, s taat : van
bepsolde z i i d e v«ord.t zelfs beweerd, ds t het hier handel t
omtrent een volledige r^&ntel-orgsnisstie van de C.P .>T. ,
d i e haar leden vooral telt onder de intellectuelen en de
b e t er-g es j t ueer d e n .

g.O.to-copi e6n_.von__d_e l.erlenli T s t van de vereniging en
. n 11. va n e 'b onn

& Isrri cd e,_.e e n_f .o t oc r» i e"~
b P ïSJi-ün "Ind.onesiK-Bulletin"
een blad u i t cl e ecl_ _

v e r e n . ̂ i ng , v-yarop s t aan vermeld de narren en
Rdressen v"sn organen en ins tan t ie ' s , v-a arm e e v eorschi ;'nl i:,1k
contact -v ord. t ' o n d e r h o u d e n , Borden G:';' dit rapport gevoeg^.

d : " r - n t ' t e B o r d e r ourer^erkt , d a ^ r]c; personen, Benoemd
in d.e led enl'i ;sten , grotendeels ooi: abonnê zi,1n van het

lorrsan ,, tèrvi.il v;aarschi,1nli.7>: l'" s n v. orden aangenomen, dot
' d e personen verre].1"!, op li.^st von abonnè 's tevens lid . z i i n
van de ve ren ig ing .

ffe, P,0 nctober 194P,
-20-
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MINISTERIE VAN JUSTITIE

AFDELING POLITIE

No.

Onderwerp:

BUREAU Kabinet

! Volgne

VGRAVENHAGR
Raamweg 47 '

\.
Telefoon 183980

Bijlage(n):

A 19/47 Geheim

herdenking 3-jarig
bestaan Republiek "Indonesia"

div.

Men wor«Jt veraocKt bij de aanhaling van dit schrijven.
Afdeling. Bureau, dagtekening en nummer te vermelden.

Ten vervolge op mijn schrijven d,d. 17 Sep-

tember 1948, Afdeling P0litie, Bureau Kabinet,

no. A 19/47, Geheim, heb ik de eer U hierbij te
•̂•̂

doen toekomen afschrift van een tweetal rappor-

ten nopens de herdenkings bijeenkomst bij gele-

genheid van het 3-Jai*ig bestaan der Republiek

Indonesië.

DE MINISTER VAN JUSTITIE,
Namens deze,

Het Hoofd van het Bureau Kabinet
van de Afdeling Politie,

Mr.J.P.G.GOOSSEN.

AAN: het Ministerie van Algemene Zaken
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
«Javastraat 68
's-G R A V E N H A G E.

H. D. 284 - 20.000 - '48



RIJKS RECHERCHE
AFDEELING
UTRECHT,

Typ.AdJ,

Happort Ho 386 dd 26 Aug. '48
betreffende bezoekersvan de
feestelijke bijeenkomst,gehouden
op 17-8-48 te Amsterdam ter herdenking
Tan het driejarig bestaan der Republiek
"Indonesl«n. ,.

R A P P O R T

In aansluiting op rapport
No 380 dd 20 -8-48, hebben wij,
Herman Tan Hees en Arend de Jong ,
belden rechercheur bij het Ministe-
rie Tan Justitie, ter standplaats
Ut recht, tevens beiden onbezoldigd
RljksTeldwawhter,de eer U het
Tolgende te rapporteeren:

Ons werd nog medegedeeld dat de per soo$, ge-
noemd in rapport 380 pag 3, welke volgens de taxi-
chauffeur een neef Tan een bekend kinderarts te
Utrecht zou zijn, genaamd is:

HAKMAN TAMIN, geboren 4 April 1929 te Padang,
2 Augustus 1948 Tanuit N.O.Indie naar Nederland

gekomen en thans wonende Trans Halsstraat 20 te
Utrecht .Hij belijdt de mohammedaans che fto&adlenst.
Als hoofdbewonner Tan genoemd perceel staat aange-
geven :

i (aOBTAH MHARADJO SJAM30EDIK. geboren 12 October 1905
te Fort de Koek N.O.I., sinds 1932 wonende Frans Hals-
straat 20 te Ut r e oh t, van beroep kinderarts.
Laatstgenoemde is een oom Tan Tamin, voornoemd.
Tot «oover onze zegsman* .*. ........... * ............
Voorts dient Termeld te worden dat met PBOy.WBTHM,
ook genoemd in rapport 380 pag l, zeer waarschijnlijk
bedoeld wordt:
PBQg.lliRrHEIM, destijds Hoogleeraar aan de Rechts*
Hoogeschool te Batavia.

Waarren door ons op afgelegde ambtseed opgemaakt, ge*
teekend en gesloten dit rapport.

Utrecht 26 Augustus 1948
De

Aan de Inspecteur Rijke Rechercheur
Ie KI. J.Dekker.

Gezien en doorgezonden aan de Heer
Procureur Generaal,fgd Directeur
Tan Politie te A m s t e r d a m .

{ HVXan.Hees )

—f A. de jong

Utrecht ** Augustus 1948
De Inspecteur Rijks Rechercheur
Ie KI. J.Dekker:



A F S d H R I F T. GEHEIM
R A P P O R T .

Rijksrecherche
A f d . .Amsterdam. Ondergeteekende, Msurits Coenra^d
— --- : ---- . ------ de 'Graaf en Henricus J. A. de Lange,
No.: . Typ . rdL . beiden onbezoldigd Ri jksveldwachter
Onderwerp: Bi jeenkomst ven leden en en 'dienstdoende b i j linkspopgemelde
genoodigden van de vereeniging dienst, hebben de eer het navolgende
"Parhimpoenan Indonesië" op Dinsdag te rapporteeren:
17 Augustus 1948 in de groote zaal
van het Minerva-paviljoen te
Amste rdam, ter herdenking van het
dr ie jer ig-bestüpn van de Repoeblik.

Na Dinsdagochtend 17 Aug. j.l.
op het Hoofdbureau van Politie

te Amsterdam verno en te hebben, dat door de vereeniging "Perhimpoenan
Indonesia" het verzoek wes gedaen om een gesloten bi jeenkomst te mogen
houden in het Minerva-paviljoen te Amste rd rm - zulks ter gelegenheid.
van het s. s. vertrek van verscheidene harer leden naar Indonesië -
hebben o. genader contact opgenomen met de I.D. Hoo fdbur.v.Pol. te

teneïriae"v5rl3"é"re """gegevens" "nTërovër te Kunhen vörkti jgen; .....
' ~ ' ' aanwezig : zag^pin' Jjot, jdeze b e s l o -" " "'- . ,

ten bijeenkomst door te dringen, besloten rapporteurs ""zelf een ppgïng"'
tlT~cïtreirj r "Wik"' pogen 'later ge sla agd^jLs. .............. .........

Daar de b'ljeëhkoms^t om plm. Ï5"uur zou aanvangen en zou voortduren
tot 24 uur, werd om 14.15 uur reeds post gevat in de onmiddellijke na-
bijheid van het /Ibert Hshnplantsoen, warraan het Minerva-pavil joen jö-

l_ legen is. Reeds kort daprna kwamen er verscheidene bezoekers, meest in
waren taxi's en luxe auto's en. velen^gekleed in geleg enheidskleed ing.

Een belangrijker kwestie was nu, het bijwonen van de bijeenkomst,-,
besloten werd Azt uit tactische overwegingen rapp.de Gr. hiervoor de
aangewezen persoon was, omdat herkenning dan minder te verwachten was.
Hij slppgde er dan ook in onopgemerkt het grocts'te gedeelte van deze
bijeenkomst b: j te wonen. Inde groote zaal op de eerste verdieping was
voor het afgesloten pdium in segment-vorm een zestal fauteuils geplaatst,
met het front naer de zaal. Deze plaatsen weden respectievelijk bezet dooi
van links n?pr rechts gezien- twee jonge europeesche vrouwen van pin.
25 jsar, waprvsn de tweede een donker- omrande bril droegj verder pon
lange slanke Indonesiër van naar schatting ZZ j?ar; daarnaast Soenito

1 bestuurslid en tevens vice-pr^sident vsn de vereeniging Nederland-Indq-
nesië; vervolgens een javasnsche vrouw, gesrhatte leeftijd 40 a*45 jaar,
korte gedrongen figuur , javasnsche kleeding dragende en zeer war.rscii i'jn
lijk een der belangrijkste bestuursleden van ̂ .1., hoewel zij zich
met bijna niernsnd bemoeide en zwij^aaam was;
als l&etste zat er dan nog een jonge jevasn, met wild zwart haer, leef-
tijd nsar schatting 20 jp.sr, i* e achtergrond werd gevormd door oen levens-
grote geteekende kop van Soekarno op een verhooging geplaatst voor het
podium gordijn, Aan de voet van deze teekening bevond zfrch de republi-
keinsche rood-Mfit vlag, waarvoor ;r:en een nederlandsche vlag had genomen
en hiervan de blauwe oaan n?ar achter geslagen. Het geheel was omringd
door palmen enverscheidene kostbare bloemtukken. Rondotp in de zaal hadden
de plm. 125 bezoekers aan losse ronde tafeltjes plaats genomen, terwijl
het middenvak gevormd werd door een dansvloer, f- en de wanden der zaal
waren diverse platen opgehsngen -et maleisch opsdrift, o. a. kwam hierop

j. voor "PCKOK Pedlawanan Revolusi".
Cm 15.20 uur werd de zaal g es loten. Er waren toen ongeveer evenveel

europesnen sis cindónesië rs aanwezig. Het europeesche gedeelte bestond
A /Voor een voornaam deel uit jonge nederlandsche vrouwen, welke tot het
\p van de jonge Indonesische mannen behoorden; tevens waren er
\n zestal bejaarde europeesche mannen, waarvan vermoedelijk een de
\ -2-
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vervolg rapport over b l jeenkonst Indonesiërs, dd. 17-8-1948 te

. • . ' . • Amsterdam.

professor Werfeheim is.Prof.Er.'W.F.Iertheim is voorzitter van het
landelijk, bestuur van de ver. Nederland-dndonesiB".

Allereerst ging .Ten er thans toe over met elkander kennis te
maken,' hetwelk een driekwartier duurde. Daarna klonk-door de luid-
sprekers een indisch lied, waardoor het in de zaal stil werd. Hierna
stond de npart Soenito gezeten Indonesië r op, die mededeelde, dat
hij als gedelegeerde een kleine toespraak zou houden. De strekking
van deze rede komt in het kort op het volgende neer:"Het' is nu
drie jear geleden, dat Indi'ê van de Jappen v,erd bevrijd en thans •
kunnen wij het driejarig bestaan van onze Republik herdenken, met
Soekarno onze leider.Ondanks alle onderhandelingen met de Nederland-
sche regeering is er van toenadering en overeenstemming nog geen
sprake en sprt is V8n meening dat, zoo dit op dexsanzelfden voet zou
doorgaan, de onderhandelingen spoedig zouden worden afgebroken. De
Repoeblik zou'zich echter onder alle omstandigheden blijven'handha-
ven. Spr. vond het een verheugend verschijnsel dat zooveel 'blanke
vrienden op deze bijeenkomst aanwezig waren".Deze toespraak duurde
slechts enkele minuten.Zij werd in het Nederlandsch uitgesproken en
oogste belangrijke bijval in de zaal.

Nadat nog eenige Indische dansen waren uitgevoerd, door een
tweetal danser» in Indische nationale dracht, volgde om plm.17.3O
uur een pauze, welke zou duren tot 19,20 uur.

Tijdens deze pauze heeft rapp. de Gr.-na ruggespraak met dhr.
V. der Rijksrecherche .- zich in verbinding gesteld met een hem be-
kende rechercheu r vaî "Ö7Xf̂ ^̂ B;vn̂ ;̂ n̂r; ~'~1~"T ' ~ - •
- f>ö"z"ë wë'rd" dóór de Gr. in de zaal blnngngelöods t, teneinde voor
z qo v er mog,e l i i,k i de n t i T i c s't ie de r "a, a n w e z ig e n te " fëre I k en,"~ zoo aTs " "d e
af'spr;aaF" luidde. Veel re s ui t aa t hee f t Jez.e , qp zei ec htör riï'ê t ópge-
Tëvër'dT "*ël werd doof'tiedoelde I, D.-rechercheur .in de zaa T'herirê'n'ti

--̂ 9e~"r̂ u£.rtMlEsche..lp,o 11 t4e...,inspac tSH.r. •Mohammed' Ibrahlm, gek!eed -in-"'
pol"itiö^inspe cteurs-uniform, die ko r tgéleden ge du rende plm. zes
weken aan het Hoofdbureau van Politie te Amsterdam heeft vertoefd
om het systeem aldaar te leeren kennen. Ibrahim werd geboren 29-4-'17
te Perlak (NI), is Nede.rlandsche onderdaan, Mohammedaan, gehuwd en
kwam met zijn gezin 24 t'ebr.1947 uil Indi'ê naar Amsterdam; hij ie
• thans woonachtig Biesboschstraat 26 . Hij bleek bij de in de zaal
Jaanwffiigen geen onbekende te zijn, daar velen hem de hand kwamen
j drukken.

Na de pauze bleek het podium te zijn ingeruimd. Het gordijn
werd om 19.20 uur weggetrokken en staande achter een kleine tafel
rechts voor op het podium bevond zich Soenito, terwijl de achter-
grond werd gevormd door een aantal indoneii'ê rs. :

uit de luidsprekers klonk het Indonesisch Volkslied, hetwelk
door de aanwezigen staande werd medegezongen. Na dit beëindigd te
hebben werd op verzoek van Soenito een o ogenblik stilte in acht ge-
nomen.Waarvoor deze stilte gold, is aan rapp. niet bekend, omdat
het verzoek in het Maleisch werd gedaan.Na de stilte nam Soenito

' .weer het woord en stak in het Maleisch een redevoering af, die bijna
een half uur duurde en die gevolgd werd door enthousiast applaus
der aanwezigen.

Soenito maakt den indruk sterk-revolutionair te zijn en is het
type van volksmenner. Hij is een rustig en langzaam spreker en
imponeert zijn toehoorders zeer. •

Met eenige kleine wijzigingen werd het programma verder afge-
werkt.. Een exemplaar hi ervan wordt als bijlage no. l bij dit
rapport gevoegd. Na de aanschouwing van de Strijddans van D
Sinto, de -balineesche dans en een voorstelling van Indonesische

. . . . -gevechts-



vervolg rapport over b i j e e n k o m s t Indonesiërs, dd.17-8-1948 te Amsterdam.

gevechtskunst, hebben rapp. de Gr, en de I. D. rechercheur heimelijk het
gebouw verlaten, .dasr zij langer verblijf ongewenscht achtten. Het
was toen p lm. 21.30 uur.

Van de buiten - voor het gebouw - geparkeerde au to ' s werden de
.nummers genoteerd, zijnde:

GZ'23381 GZ, 83980 GZ 72968
L. 42523 L. 29343 L. 43524.

Cp verzoek van rapp. de Gr. werden deze nummers door den I,D.
.rechercheur gecontroleerd aan het H.B.v.Pol. te A 'dam, waarbi j bleek,
dat de nummers uitgereikt z i jn geworden aan:

GZ.23381 J.Muusses, Purraersteenweg 9 Purtnerend.
(Muusses & Co is een boekdrukker!j in de Kerkstraat no. 20
te Purraerend, tel.77|;

GZ.8298O N.'V.Meulenhoff & Co, Beulingstrsat 2-4 A ' d a m .
(Eeulingstraat 2-4 is de expeditie van de uitgeverij
(N.V.Meulenhoff & Co, Rokin no. 44, Tel.43187);

GZ.72968 C.H.Lenshoek, J ac, Ob ree ht straat 67 A 'dam.
(dit is Dr.C.H.-^enshoek, neurochirurg,adres als boven,
(tel.20815).

L.. 42523 Joh. de Groot, Lage Vuurschë 64 te Baarn.
L. 29343 L.van der Vaart, ProfHugo de Vrleslaan 61 Utrecht.
L. 43524 S.M.Sjamsoedin,Frans Halsstraat 20 te Utrecht.

( sjamsoedin is .Kinderarts* tel.10278).

Volgens later genomen informaties bleek de zaal voor deze gelegen-
heid gehuurd te z i j n door Frans Palar. wonende Weverstraat 62 III te
Amsterdam Z. Deze Palar is een neef van L.N.Palsr het voormalig Kamer-
lid, die thans in Amerika verblijft sis gedelegeerde van de Repeeblik
bij de UNO. Frans Palar is gematigd republikein, doch is administratie-
adres, van "Warta Indonesië", een gestencild en in het Maleisch geöeld
periodiek van de ."Perhimpcenan Ihdonesia".Zooals bekend wordt officieel
door de P.I. om financieele redenen geen periodiek meer uitgegeven

. tsinds Febr. 1947. Ter gelegenheid van deze herdenking verscheen op
jt J17 Aug. 1948 een exemplaar van "Warta Indonesia"p hetwelk genummerfl

is "Tahun 4.No.34é". Rapporteurs hebben dit blad weten te bemachtigen)
als Bijlage np.2. ^J^_^^^is^L^^.J!°^^^.y^S^d,

Bij den "aanvang van de middagbijeenkomst om 15.-3Ö uur begaf een
der Indonesiërs zich uit de zaal naar buiten en bood aan het post-
kantoor Courbetstraat te A ' d a m een telegram-tekst aan, wanrvan door
rapp. de L.afschrift werd opgevraagd, aangezien de inhoud van belang
zou kunnen zi jn voor het loopend onderzoek naar P.I.contacten en de
zaak Soesilo,Dezetekst, welke via den P.G. werd verkregen,luidde als
volgt: WScheffer, Potgieterstragt 25 Haerlem.

"Feest.Kom laat. Johan".
Vöorlóopig kan uit dit telegram niet veel worden opgemaakt, al

• kan de -inhoud wellicht later nog tooor het' onderzoek vanbelang kunnen .
zijn.

. Hiervan dit rapport op afgelëgden ambtseed opgemaakt gesloten en
geteekend te Bussum, den 19den Augustus 194ÖJ

.de rapporteurs:
O wg.M.C.de Graaf)(H.J.de Lange)

den ^nspecteur der Rijksrecherche Ie kl.
/tvan Ettekoven. ' , ' „ ' * * • • ' ^ -iFGezien en doorgezonden aan den Heer Procureur-Generaal,
fgd.Directeur van Politie,.te Amsteraam. Amsterdam,19 AUgUStus 1948.

\ . wg. Ettekoven.
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PBOGBAMMA PERIMGATAM 3 TAHÜH REPUBLIK INDOHES IA,

1. . "Indohesia Raya.1'

2. Pidato sdr. Sunito

3. Rawana Dewi Sinto.

4. Gabja.r: ffari Bal i.

5. Pentjak.

6. Tandak Monjet .

7. Pentul

8. Kerontjong.

9. Beramah-tamah sampai djam 12.

10. Penutup.

1. Indonesisch Volkslied.

2. Redevoering van de hr..Sunito.

3. Strijddans van Dewi Sinto.

4. Balinese dans.

5. Indonesische gevechtskunst.

6. Apendans.

7. Parodie op de Javaanse dans.

8. Kerontjong.

9. Gelegenheid tot kennismaking
met elkaar en gezellig samen-
zijn to t 12. uur.

10. Sluiting.

Komlte berhak merobah Programma Het .Comité behoudt zich het recht
voor het Programma te wijzigen.

Madjallah "WARTA INDONESIA" memberi penerangan jang djelas dan nja ta
berhubung dengan keadaan2 di Indonesië dan di Luar Negeri
Berlanggananlah pada Madjallah k a m i : " W A R T A IKDONESIA".

ADMINISTRASI:Waverstraet 62 III, Amsterdam-Z.

Indonesia tanah-airku,
Tanah turpah darahku;
Disanalah aku berdiri,
Djadi pandu ibuku.

Indoneaia, ftebangsa'anku,
Bangsa dan tanah-airku;
Marilah kita berseru,
Indonesia .bersatu!

Refrein:
Hiduplah tanahku,
Hiduplah negriku!
Bangsaku raytkuhsemuanja,
Bangunlah dj iwanja,
Bangunlah badannja,
Untuk, Indonesia

Indonesia Ra ja Merdeka,Merdeka
Tanahku, negriku, jang kutjinta
Indonesia Ra j a, ivlerdeka,Merdöcs
Hiduplah Indonesia Raja!



Informant deelde het volgend© iasd©:

l* Nopens de P.I. (rerhimpoenaii Indonesia) sa

In Juni/ Juli 1950 heeft êe FPI* Ba een besloten vergadering,
te Jsasterdaja gehouden -«ndsr leiding van ft&aai JUS S^tm'̂  en

fcieh met d© C*P*ï?» gettscocieerd, Hierbió werden' '. . .
alle' c^ésaauETati scha tendensen» reglementen «d» .''vaa de
0vei^eJM»men» öeae agaooiati© &ee«hi@d<le met volle instemming
van practisch alle aaawesige iedea* Op bedoelde vergadering

o»a* ondervolgondö zuivere doom&istlaeha stelling

heeft het racht een. regering» die niet d@
het volk v®rte^®awoco?d%tt agl {sjeweld awer te werpeOf en

daxe regeringsleden t© liquxdereai* *Poon over deae
stelling jT0steiad word, leemden enkele leden aich hior niet mee
verenigen.
Be m©eir<l©3»b©id éér aaöwessigeii gin® ló^r echter moe öecoord. en
het a?esultaat was éaa @oJfe lat de meerderheid het w<m» Am de
enkele tegeïistemmers werd door de leiding opsedragBn, zich,
met de aangenomen st«llia^ te verenigé», en deze zelfs met
overtuiging naas- buitsaoi mt te dragen»"
Se F* I* dia voorheen é@n snti-.fcoloEiale doelstelling bezat,
heeft sich thans als ©en auivere coamuaistische vereniging
ontpopt, mat anti—kapitaiistischö ideieni sij 10 tevens fel
antl-ropublikeins gealnd«*
Voorzitter vmi het hoeKfdbeötuya» van êe P#I, ijs g»word«a*
BJÜB81I MjS fSCMffO» die göfeaawd i® met de a&roeate iigII*£GKSS
(een ifellands© vrouw), befesiaad oaa haar aetiviteit^a ]>iiï de da»
ösrtiö saken van K. L* militairen, die naar Indonesië welgerw
dan te gaan*
i|LAM||T.LJpIM.AM heett s&ich de le^atst® tijd als actieve leider
vSi 'de p,'ï» tert^getroï£feön en ftingeert thans als atdvJUeur
van de P.I. ^L^ blieft echter een hoofdf%ui» en speelt achuer
de Bcheraen esa belangrijke rol* Het la Q©& opmerkelijk, dat
hij de laatste tijd weinig schepeling on en Indonesiërs thuis
ontvangt, De reden hiervan moot gezocht worden In het feit,
dat hij saigssins "beaig" ia voor de heer RBIEHüE, die beven
hem woont en hij bij desa heer de schijn «11 wekken, dat hij
niet aan politiële doet, ea met reinig Indonesiërs eont&ct
heeft* I
D@ contact persoon VQQT de Indonesisch© schepelingen Is thans
een aakere t gQSiaLEBJCL die bi;J de S*¥,C» werktg @n in Amster-
dam woont. Deze SOSSIBSJQ heeft d© vroegere taak van SLAHi^X
P.AIMAH overgenomen, geeft de schöpeli^en een "coiKJEunlstische
opvoeding" en maakt ben klaar om in de vrije landen, voorna»*
mei ijk Indonesië de eosamuniGtische idsologle verder te prope**

teren*
ï«iMS£ PAIS m werkt dua als hoofdfigu\ïr van de F»I. achter de

schorraen, en onderhoudt het contact met Nederlandse connunis-
ten, w.o. de heren;

a» IRI.KöMBg.gG« werkaaaïa In Asssterdam bij de WC en
b. VAK. gAKPSHfc late Kamerlid*



I.D.
D B .ïï H A A G .

Doss.27/25. G B H E I M.

Hierbij wordt toegezonden het "Indonesië Bulletin"
over Augustus 1948, orgaan van de "Vereniging ITederland

Indonesië1".

Vólgno.

1 7'SEP.-]948'

ACD/

verzonden op 3 September 1948
->an: C.V.B*

i- /f~~G.v.p., (/ —



I.D.
i H A A S .

DOSS-.27/29,

[n het " Indonesië-Built? t in", orgaan

Vol-

ij ing

"ïTederland-lndonesifi" van Juni 1948, stond onder het hoofd-

"Verheugend ;."ieuws" vermeld:

"Op de bijeenkomst van de afdeling Tjen Haag schond één

"van onze leden een bedrag 'van f.96. — , waarvoor een ander

nlid, dat deze raaand naar Indonesië vertrekt, een extra il3

"vracht kan vervoeren. Tja t wordt een 1.1 boeken voor de "Ee-

"pabliei:, die "ie maar ni;:t v/e^; konden krijgen bij gebrek aan

"fondsen" .

uit betrouv/bare bron v; e r c! thans vernomen, dat de per-

soon, die de kist met boeken naar Indonesië raeenan, 18 ge-

naamd:

Revrouw KUlT'ï;R̂ -J,AlT̂ Ü17, woaende Liatrananv/eg ï'o.59 te

Satavia.

Aan haar werden door ne Vereniging "ITederland-IndonesiS"

no.;_. bijzondere ins'truoties nedersven. Onder meegezonden boe-

ken bevindt zich veel communistische lactuur.

' 7 -

Verzonden op 21 juli 1948

aan: G.V.D.

C.v.P.



I.D.
S E IT H A A G .

DOSS*27/23. - ;< T
i J.

i 5 JUU 194S-

"lier "b i j worden toegezonden een 2 <ial b^ochu^es, getl

teld "20 Juli 1847 de Pelten" en"20 Juli 19JT"Tii"{;-rBi-,'jL tglil .

Deze "brochures v;orden uitgegeven door de Vereniging

"ITederland-Indonesié1".

De aandacht wordt gevestigd op de "Hondzendbrief aan

de Buitenlandse pers", v o o r k o m e n d e op bla^si . jde 27 van laatst-

Ie Dr oe h ure.

Yerzonden op 15 Juli 1948
aan: G.7.D.

C



POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Nr. I.D. 2645A-48.

Uw brief: 3380?, resp. van
3 Mei 1948 en 2 Juli 1948,

Onderwerp:
"Indonesië-Bulletin".

Bijlagen: —

GEHEIM

Amsterdam, 13 Juli 1948.

16-JULI 1948

In antwoord op Uw boyenaangehaald e brieven wordt bericht
dat tot dusver niet is kunnen blijken, dat door de Stich-
ting'"Vrij Nederland" (H;M.VAN RANDIVIJK, Stadionkade 88,
alhier) een bedrag van F. 6000,— zou zijn gestort in de
kas van de Vereniging "Nederland-Indonesia" om zodoende
de uitgifte van het orgaan "Indonesië-Bulletin" mogelijk
te maken.

De aandacht blijft echter op deze aangelegenheid geves-
tigd en wanneer hieromtrent iets mocht worden vernomen,
dan zult U daarmede onmiddellijk in kennis worden gesteM,

VEEZOMDM NAAR: Hfd G.7.D., Den Haag. 0.2.

G E Z I S W :

DB HOOFDCOMMISSARIS VAN POLITIE,
Namens deze:

De Hoofdinspecteur van Politie,

Aan

000-4-48



1.3.
D 3 N H A A G - ,

DOss.27/25. H E I M.

Hierbij doe ik U toekomen tiet "
no.5, orgaan van de vereniging "ïTederland-Indonesië". •

De in de laatste bladzijde van genoemd, orgaan vermelde

heer ÏÏ05GEOHO is geboren 7 Juli 1920 te Modjokerto, student
en woont Anisteldijk 31 Ilhoog te Amsterdam.

Volgno.

$* JÜU1948

Verzonden op 2 juli 1948

\an: G.V.D.

,.



I.D.
H A A

DOSS.27/23,
®

H S I K.

Volgno.

3 O JUN11948

ITaar aanleiding van de trieven vanj

velijk d. d. 16 April 1948 en 31 Mei 1948, .onder ïïo.31933, be-

treffende J, H. BAAS, wordt het volgende medegedeeld: &

J. H. BAAS (gegevens "bekend) wonende Van Imhoffstraat 41

lalhier, is thans als technisch employé werkzaam op het Hoofd-

l kantoor der B»P.M. alhier. Hij is aangesloten bij de K. V. P.

l Aangezien hij bemerkt heeft, dat er thans verscheidenen com-

I munisten tot de Vereniging "Ïïederland-Indonesië" zijn toege-

I treden, heeft hij besloten het lidmaatschap dezer Vereniging

i op te zeggen.

Verzonden op'28 Juni 1948

aan: C.V.L.

C



I.D.
D 3 N H A A G.

•26'JUIIM948'
DOSS.27/27. G- S H 3 I M.

Van betrouwbare zijde werd vernomen, aat A.UE iiA .CQURT

(gegevens bekend),lid van het Landelijk Bestuur...der Vereni-

ging_!LFe d er land -Indpne s_jëj wonende te Wassenaar, geregeld

correspondentie ontvangt, afkomstig van het adres "Van

3eghenlaan 4 te Amsterdam11 T Op dit adres wordt het P.I.-

blad "Warta Indonesia" uitgegeven, dat ook geregeld door de

lieer De la Gourt wordt ontvangen.

Tevens is hij geabonneerd op het we_ekblad "Voorwaarts",

uitgave van de G.P.N.

Verzonden op 24 Juni 1948
aan: G.V.D.

C



D B
I.D*
H. A A G*

DOSS. 27/26, G E H B I M».
.&>

Haar aanleiding van het schrijven van het Hoofd van
de c'.V.D. d.d. 3 Mei 1948, No.34023, wordt medegedeeld,
dat een tweede exemplaar van de bedoelde brochure niet
meer verkrijgbaar is.

Verzonden op l Juni 1948
aan: C.V.D.

Vol«n».

-2. JUN11948



3 1dei : ' 8.
XX33C
3OCOT

een. G E H E I M.

J^ Ji. t - '- - ' • • ' •

Brochure.

Hierbij heb il: de'eer uwe Excellentie aan te bieden een brocïmre
"20 Juli 1947 De Feiten", welke door de Vereniging "Nederland-Indono-
sië" gratis onder, haar leden wordt 'verspreid.

Het zij mij vergund kortheidshalve naar de inhoud daarvan te
<:mogen verwijzen»

HET HOOIT) VAN I)E CENTR/OI.,
VEILIGHEIDSnlENST

Han Zijne Excellentie
Ie Minister President,
Plein 1813 No-4,
te
»s-G R A V £ N H A G E.

Namens deze*-.,'r



8.

xxxx
34023. , -**>--'" " xxxs:

doss. 27/86.
2 April 1948.

Brochure .

Hiermede heb ik de eer U te verzoeken ml J - zo mogelijk - nog
een exemplaar te willen doen toekomen van de brochure, mij toegezon-
den bij Uw in margine aangehaald schrijven.

HET HOOFD VAK DE OEKOEALE
VBILIGHBIDSDISNST
Hamens deze:*.,/

Aan de Heer Hoofdcommissaris
van Politie, J.G.Crabbendara.
te
fs-G R A V E K K A G E .



I. D.
D IS IT H A A G .

DO ss.27/26.

BUREAU B
2 6 <MR 1948

n T T-ifl ia .

Hierbij v/ordt toegezonden een brochure ",20 Juli 1947
Be Feiten", welke door de Vereniging "ITedeiJ

gratis onder haar leden wordt verspreid.

Verzonden op 23"jjkT 1943

O.T.D.7 L^

volg n o
- Indone £

J3.APR.1948

~ACD|«WAM

iië"

W

C
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. 33807.

VIII. •

M»!

Bulletln«*

Volgens een ontvangen medaöeling KOU de stichting Tril
(H*M.ran Randwijk, Stadionkade @6 Amsterdam)» een bedrag van
Rebben gestort In 4ë kas van de 7«:reniglag nï$«terlan4-IMofi«glW*,
einde de uitgave van het orgaan "Indoneslê-Bulletln" mogelijk te maksn*

Van genoemd orgaan, dat uitgegeven wordt door de afdeling Das
Haag van bedoelde Yöïcniging, veraclieen Ho.l ia februari £946*

Bc moge U veraoeken naar de juistheid van bovenstaande mededeling
wel een onderzoek t» willen doen Instellen en mij met liet resultejcfc
kennis te doen stellen.

Aan de Heer Hoofdcommissaris
ren Politie»
t e - . ' - . .

B 11.1, .1.4 M> .

me -atojre w-&-&m*t*.
Namens dese:



I.D.
D E ff H A A &_._

ïïoss.13/390*

aanleiding vsn het schrijven van de 7V.Ï). Ho.30829
van 15 Itfaart 194B en in aansluiting op dezerzijds schrijven,
Doss.13/390 van 6 Maart 1943, wordt medegedeeld, dat uit "be-
trouwtare tron werd vernomen, dat de Stichting "Vrij öeder-

y|land" (H.IÏ.VAH RAHDWIJK) een bedrag, groot f.6000,— heeft
»gestort in de kas van de Vereniging "ITederland-Indonesië" ,
j waar d oor de uitgave van het orgaan ."Indonesië: Bulletin"
l werd mogelijk gemaakt.

Verzonden op 20 April 1948
,-aan: C. V. D.

<



INTEPOLITIE VOORBURG.
BUREAU B

21 AP* 1948

OP6ILE60 s

"-APR.1948

ing "Nederland-Indone s ie'"

R A P P O R T.
/5/y ü

,x"'

v-K. /
* V Ter voldoening aan het verzoek van het Hoofd van de Centrale
f Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage, dd. 16 April 1948 No.31933,
*J \m inlichtingen over te Voorburg gehouden lezingen in beslcb en

kring van het Werkcomité* van de vereniging "Nederland-Indones ie,
wordt door mij,

Wiebe DE WIT,
brigadier-rechercheur der gemeentepolitie te Voorburg, tevena onbe-
zoldigd rijksveldwachter, het v-olgende gerapporteerd.

H.Slappendel, huisschilder, wonende te Voorburg Laan van Oos-
tenburg 37 is lid van de Partij van de Arbeid en heeft als zodanig
zitting in de Gemeenteraad. Hij is voortgekomen uit de kring der j
vroegere S.D.A.P-ers en maakt sinds 1928 deel uit van de gemeente- ,
raad alhier. Het is een doorkneed politicus en de C.P.N, vindt in i
hem een sterke principiële tegenstander. j

Mevrouw A.Bf.Vlietstra-Meljer, wonende Oosteinde 196 te Voorbud
is K*X, evenals haar man, eveneens lid van de Partij van de Arbeid en j

komt ook voort uit de kring der vroegere S.D.A.P.-ers. Zij is eveâ
eens lid van de Vrouwenclub van de P,v.d.A. Zij treedt niet op de \,t)voorgrond. De lezing In haar woning is intussen reeds op 16 Ap? il

jl. gehouden.
,x Perceel Kerkstraat 35 te Voorburg is een vergaderzaaitje het-
welk door de P.v.d.A. van een particulier wordt gehuurd. Zij ver-
huurt dit ook aan andere ver enig ingent/of afdelingen van vakverenl-
"ingen.

Bij informatie is mij medegedeeld dat de aanhang van de ver-
eniging "Nederland-Indonesie" te Voorburg niet bijster groot Is.
Van enige invloed der communisten alhier is geen sprake"]̂ Over het-
geen op de gehouden bijeenkomsten is besproken en de personalia
van de sprekers is mij tot op heden nog niets bekend geworden.

Waarvan door mij op afgelegde ambtseed is opgemaakt, gesloten
en ondertekend dit rapport-1» Voorburg op 19 April 1948.
typ.m.

Gez len:

De Hoofdlnspecte

De brigadier-rechercheur van politie,

van Politie,



uJA ^

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST

N». 31933.
Bijlagen:

Dict.: Typ.:

Uw schrijven No.

dd.

G E H £i I K .

Volgnfe, /

's-GRAVENHAGE, 16 April J**** 194
lavastraat 68 j 9 1 AOD IC

' ** J 0*1 ï v, I--
Tel. [IKPSSK

tenf,im 0
TT ,.
U 3fl

oM -tsri Jam
et "^ïerkcomité" v

tebeW
de vere in "Nederland-Indonesië"

anisatie een uit-.
nodiging tot bijv/oning van .̂ f̂f-l̂ ŷ B̂ ĝ p in besloten kring,
t «w.: •i .. _

datum in April ten huize van
j^osteinde 196 te Uwent>met

>reker over "V/elke mogelijkheden biedt de
Indonesische kwestie";

2,. OT> 7 Hei a.s. inljLe Kerkstraat "̂ tŜ te Uwent met als spreker
A. DE IA OOURT, over "Het Koloniale Karakter van hetAonder-
wijs in Indonesie", terwijl

_3_. op 7 April j.l. in besloten kring door het Werkcomité ver-
gaderd moet zijn ten huize van H• SMPPEKDEL, wonende Laan
van Oostenburg 37 te Uwent.

In verband met de omstandigheid, dat de vereniging
"Nederland-Indonesië" bijzondere aandacht behoeft in verband
met de toegenomen communistische invloed in o.e organisatie,
moge ik U verzoeken mij wel te willen inlichten nopens de
politieke oriëntering van de aan vorengenoemde adressen te
Uwent woonachtige personen en zo mogelijk over hetgeen op
vorenbedoelde bijeenkomsten behandeld is.

HST HOüïD VAN DE OtüNÏÏRALS

Namens deze:

.L.van Laere.

Aan de Heer Korpschef
van Politie,
te
V O O R B U R G .

43228 - M6



'•V

POLITIE-VOORHDRQ.

No.30. Vooiïburg, 19̂  April 1948»

Weder aarigeboden met het rapport No.30 mijner
administratie, in duplo, naar de inhoud waarvan ik U
moge verwijzen,
typtffl.

De HoofdtanspSblfeur van Politie



LEIDEN, 5 Mei 1948.
Verzoeke bij beantwoording datum en

P O L I T I E L E I D E N
NO. 568-a. I.D.
BIJLAGE(N)

LITT.

TYP. *•

COLL

• van dit schrij

ONDERWERP:
Volgne.

10. M Al 1948

y
•

Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 12 April
1948, No. 32519 geheim, werd dezerzijds bij schrijven
van 26 April 1948, No. $6B I.D. abusievelijk gerap-
porteerd, dat De. A.Th. van LEEUWEN, wonende Witte
Singel 28 alhier, Remonstrants s tud en tenpred ikant
is. Dit moet zijn Ned.Herv. studentenpredikant.

Volgens bekomen inlichtingen zal hij vermoede-
lijk in 1949 als predikant naar Indië vertrekken.

AAN het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68 te
•s-G R A V E N H A G E.

6000-1 '46



POLITIE LEIDEN

N°- 568. I.D.
BJJLAGE(N)

Geheim.

LEIDEN, 26. .April

U B
29 ft* ft*

27;$fe%8

Naar aanleiding van uw schrijven, d.d_ 12 April
1948, ïfo. 32519 geheim, wordt het navolgende gerap-
porteerd:

De voorzitter van de afd. Leiden der vereniging
jNederland-Indonesiê, is genaamd Arend Theodoor van
'LEEUWEN, geb. te utrecht, 1-9-1918, Remonstrants

I studentenpredikant, wonende te Leiden, Witte Singel
/|No.28. Hij is gehuwd met Anna Gerada van der SLUIS.

geb. te Opeterland, 17-4-1922.
Ds .Van LKJEutfisN werd d.d. 13-8-1946 in deze ge-

meente ingeschreven komende van utrecht, Konings-
laan No. 84.

Volgens bekomen inlichtingen is hij politiek ge-
^foriënteerd op de P.v.d.Arbeid.

AAN het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst.
Javastraat 68 te
Is-G R A V E N H A G E.

10,000 - 3 - '41
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I.D.
D E N H A A G.

ï)oss.27/24.

Volgno.

I M.
EAU '-5.APR.1948

x*
y*
XI

Naar aanleiding van/net schrijven van de C.V.3. d.d.
'jt -

16 Haart 1948, Ho.30389V kan worden medegedeeld, dat niet
de persoon van FLQELGRS, doch .• •

A Ib e r t us BL OHHBRS, geboren te Leerdam, 13 Ma-art 1918,
van beroep boekhandelaar en wonende Laan van ïTieuw Oosteinde
170.289 te Voorburg, als Ie .Penningmeester in .het Landelijk
Bestuur van de Vereniging "jïederland-Indo&esië" werd geko-
zwn.

De samenstelling van genoemd Landelijk Bestuur, zoals
vermeld in de bijlage van bovenaangehaald schrijven, blijkt
niet geheel juist te zijn.

•Iet nieuw gekozen bestuur is als volgt:

Prof.l.ür.W.F.WBKTHSI.M, voorzitter;
SGEUITQ, Vice-Voorzitter;

W.KLIH1C3UBEEG, Secretaris ;
2e. Secretaris;

Penningmeester;

Mr.G.Ü.SlCXEBRIAICBR DE BRÏÏEITE, Commissaris;
Ir.S»J.RUTG-EES, Commissaris;

Prof.Dr.G.C.BERG, "
H.II.VAIÏ RA1JI3WIJK, "

Ds.W.FIJIT VAN PRAAT, "
J.P.H.A.DE LA GQUHT, Voorzitter afd. Den Haag;
Ds . A. VAIT LEEUWEN, Voorzitter afd. Leiden;

Voorzitter afd,B..CQSTBE,

O.H.T3 KH01OIE

Hilversum;
Voorzitter afd. Delf t ;

Mevr .M. A. 5UM3ELAICA-DIT1SIAES, lied. Sectie;
Ife vr . A. 5 T OKKING-VAN d . T OOEEEIT, Contact Afd .

Ii([r.T.A_.PS'JIN, eveneens op de : Alg.Vergadering herkozen, ver-
laat het bestuur -wegens vertrek naar het buitenland.

Verzonden op l April 1948
aan; C. V. D.



;,. 31933.

31 Mei

xxo:
G K H S I M.

Rappel.

Ik heb de eer U om bericht te verzoeken op mijn geheim schrijven

van 16 April 1940 GO,31933, handelende over de' daarin genoeiide i

wonend© Van ïishof f straat 41, alhier.

HET HOOFD VAN DS CENTRAL»

Namens deze M

Aan Ö.e Heer
van Politie,
te

J «G.

- _•<* R A Y E. Ij H A Q E,



B. >LW. \* §8
l 1. I. M*

VIII. TZ.3.

verwl4zing naar het geMeise rapport vaa tJw
Huori i*l*^/-®l)«i-*87/|gl?»r.'i|»1l> ik 4e «é* ¥ tilt ta.

t« "

HET HOOH) YAJJ
VUUGHKIDSDIEHST
Ntaaens dezej (

Aaa dé Heea? Hoefdo««raiis»aris
Laere.



16 April

31933.
G £ H E I M.

/ÏII . IV. •> •

Tereniging "Mederland-Indonesiö" jjT \J\1Q

Het ''Werkcomité'" van de vereniging "Nederland-Indonesië"
zond enige tijd geleden aan leden dezer organisatie een uit~.
nodiging tot "bijwoning van enkele lezingen in besloten kring,
t.w.j
1̂ . Op een nog nader te bepalen datum in April ten huize van
"" Mevrouw A^UVLZETStERA-MSgBR. Oosteinde 196 te Uwent met

l^óIÏVjfeR als spreker over "Welke mogelijkheden biedt de
ontwikkeling van de Indonesische kwestie";

_£. Op 7 Mei a.s. in de Kerkstraat 35 te Uwent met als spreker
"" A« DE LA COÜRT. over "Het Koloniale Karakter van het onder-

wijs in Indonesië*t terwijl
£. op 7 April j»l. in besloten kring door het werkcornité ver-

gaderd moet zi jn ten huize van H»SLAPEEin3EL. wonende laan
van Oostenbnrg 37 te TJwent.

In verband met de omstandigheid, dat de vereniging
"Hederland-Indonesie" bijzondere aandacht behoeft in verband
met de toegenomen communistische invloed in de organisatie,
moge ik ü verzoeken mij wel te willen inlichten nopens de
politieke oriëntering van de aan vorengenoemde adressen te
tfwent woonachtige persenenden zo mogelijk over hetgeen op
vorenbedoelde bijeenkomsten behandeld is,

HET HOOJD VAN Dl CENTRAIS
VKEUGHOTSDIEHBT
Namens deze:

L.L.van Laere.

Aan de Heer Korpschef
van Politie,
te
? O O R B U R G*



1.3.
D B If H A A G .

DOSS.27/23. G E H E I M/H BUREAU B

Volgno.

•
l

Blijkens een door het ?7erkcomité van de vfrr'ënlgTMg^
'.'Nederland - Indonesië" aan haar leden gezonden uitnodiging, '
zullen in de maand Haart 1948 en daarop volgende maanden, de
navolgende besloten bijeenkomsten worden gehouden.
/ Op Dinsdag, 9 Maart om 20.00 uur ten huize van:

i J^Jaoob Henri BAAS, geboren te Muntèk (Banka f.O.I.), 28
* December l9ïb, van beroep contructie-tekenaar bij Werkspoor,
wonende Van Imhoffstraat 41 alhier.

i Spreker is: J.W.TEIT OEVER f gegevens gekend).
Onderwerp: "Mijnervaringen in Indonesië".
In April (datum nader bekend te maken) ten huize van:
Mevrouw Antorietta Maria VLIEffSTEA, geboren MEYER, gebo-

ren te Harlingen, 8 Juni 1896,'wonende Obsteinde 196 te Voor-
burg.

l Spreker is J.OLIVIER Cgegeyens onbekend").
1 Onderwerp: "Wëïlce m oge l i j khë den"*ïïi e d t de ontwikkeling

v/d Indonesische. Kwestie".
Op Dinsdag, 30 Maart 1948 in "Ons Gebouw", Kerkstraat
Voorburg. ,
| Spreker is Br.J. ZPIJNENBERG, voorzitter van de Vereniging

"Nederland - Rus landïr Tgege v e'ns bekend). Hij zal spreken over
"Be Internationale aspecten van de Indonesische. ICiv̂ 'sJiie" „
W x Op Vrijdag, 7 Mei 1948, in de Kerkstraat 35 'te Voorburg,
waar gesproken zal worden door A.DE LA .OOUET (gegevens bekend
over het onderwerp "Het Koloniale "Ca r a k: t er van het onderwijs

Indonesië." ' — •—
Tenslotte zal het "Werkcomité" op Woensdag, 7 April 1948

v^fgaderen ten huize van:
Hermanus SLAPPEITDEL, geboren te Voorburg, 3 September

1898, van"T)"eröep"'TTïïrsWcTïilder en lid van de Gemeenteraad te
Voorburg, wonende Laan van ©ostenburg 37 aldaar.

"•przonden op 20 Eïaart 1948
aan: C.V.D.
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J23.MRZ.1948

WÏ5EKOOMIIÏB XBDERLAHP-ZHBOnsSZB»

Uitnodiging tot de bijeenkomst op Dinsdag,9 Maart om i uur ten
huize van J.Baan.Van ïmhofstraat 41»D*n Haag.
3preken ïrTïTfTten Oever.
Onderwerpt Mi^n ervaringen in ïadoneaiB.

Verder worden de volgende avonden gehouden»
Spreker W*01ivier«
Onderwerpt Welke mogelijkheden biedt de ontwikkeling van de Indo*
neeiKOhe kwestie*
Datum (nader bekend te maken in April)*
Adres» Mevr.Vlietstra.Ooateinde 196,Voorburg).

Spreker Dr.J.Zormenberg (voorzitter Vereniging Kederland-Rusland)
Onderwerp»DO internationale aspecten van de Indonesische kwestie*
Adres» VoorourgfKerkstraat 35 in W0na

Spreker» A.de la Court.
Onderwerp» Bet koloniale karakter van het onderwijs in Indonesië«
Datumt Vrijdag,? Mei.
Adre»i Voorburg,Kerkstraat 35.

Vergadering Werkcomité.
Daturnt Woensdag»7 April»
Adres» H.5lappendel,Laan v.Oostburg 37,Voorburg,



BUREAU
J. 2.MRZ.1948

ACM/1//.l'
'l\aar aanleiding van Uw schrijven* d'd.16 Maart

1948,Li o 130809, Geheim, betref f ende"V«reniging Nederland-

Indonesië" ,met daarbij gevoegd rapport, bericht -de I .D".

Delft het-volgend®: . '

De Vereniging Eederland-Indonesië afd.Delft komt weinig

op de voorgrond en.er'gaat weinig activiteit van uit.

Omtrent het bestuur van vermelde vereniging af d .D̂ lft ,niOgt

worden'verwezen naar het bericht van d e I _. IK Delft, nïv3 9 2 a

dd<a2 Augustus 1947 en nr.400 dd.5 Augaat us_JL£47. tM̂ ?' .
l— •"••'-~-''J-'~iriiiiiiiiiiliiBiirii-iiiiiii«iiiiiiiiiiiiiiriimi»i>iiirrir 111 ir"ri'Tfr""n'i""* l f»^p*f"""«"»"""i**̂  ' ^ '- ,

_, Omtrent te Cronnie,moge vrofofen bericht,dat dit moet zijn

X, | ̂e Kronnie,G-e«rit Hendrik, geboren te Winterswijk, 20 Juni

1918,wonende Hof van Delftlagn 40te Delft .Betreffende heni

werden meerdere berichten aan Uw dienst toegezonden.

Hij is lid en functionnaris van de C.P.N, afd-Delft.

Met Mevr.van de Berg zal wel bedoeld aijn:

Christin-a van Bergen, geboren te Delf t, 6 Maart 1917, voet-

pedicure,wonende Meerten .Trompstraat 26 te Delft.Zij ±s pro-

pagandiste "van de -Vereniging N'ederland-Indonesi'ë af d.Delf t.

Zij is bezoekster van C.P.K.vergaderingen te Delft en

"omtrent haar is bericht ingezonden onder nr.525sdd.10'Maart

1S4S. ' M IJ h
^^ • . . . - ó'
Pamfletten door de Vereniging Federland-Indonesië Vf - r ap re id ,

werden bij bericht n r . J592 5 dd .24 Juli 1947. a.-an Uw dienst

+ o g^:e zonden. tal-f

I .D.Delft
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CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST

NO. 51738. Tel'
Bijden: G E H E I M .

Dïct. i Typ.:

Uw schrijven No. ^ j^.

^f
onderwerp hereniging "Neder land-lnd one sie ". *,

'ENHAGE. 22 Maart
68

Kaar aanleiding van de toenemende linlcs-estremiötische koers In
de vereniging »Hederland-Indonesi8«» waarvan het Landeli$c Bestuur ge-
vestigd is te Amsterdam, heb ik de eer het navolgende ter kennis van
Üfce Excellentie te brengen.

In verschillende maandoverzichten van deze Dienst is over het
streven der vereniging echtereenvolgens datgene medegedeeld» wat als
vermeldenswaard beschouwd kon worden en mede zijn de doelstellingen
der organisatie bekend geworden uit meerdere harentwege de. leger ing
aangeboden verzoekschriften. Ik meen mi j er derhalve van ontslagen te
mogen achten aan de deels tellingen een beschouwing te wijden • Aan dit
schrijven ligt bovendien in de eerste plaats de bedoeling ten grond*
slag Uwe Excellentie in te lichten over de toegenomen communistische
invloeden in de vereniging.

De Communistische Partij Nederland (C.P.K.) heeft vanaf de op-
richting van "Heder land-Indonesië"" aan deze beweging van progressieve
groeperingen dealg»noE»nf naar het eoaaaunistische element was er niét
zodanig in vertegenwoordigd, dat van een dominerende beïnvloeding ge-
sproken Icon worden* Sedert enige maanden is hierin evenwel een ongun-
stige wending gekomen «n zelfs in die mate. dat de thans ongeveer 3500
leden tellende vereniging van Hoorns-Katholieke zijde is aangemerkt gis
een mantelorganisatie der C.P.N. Zover is het naar dezerzijds oordeel
evenwel nog niet gekomen.

Dat de Indruk ven een communistische mantelorganisatie bestaat
is nochtans volkomen verklaarbaar, al ware het alleen mae* omdat de
vereniging vrijwel een zelfde standpunt inneemt als de C.P.N, ten aan-
zien van het beleid éér Begering met betrekking tot de Indische kwesti
in het algemeen en ten opzichte van de Republiek Indonesië in het bij-
zonder. Evenals de G.P.JJ, toont de vereniging in alle opzichten haar
sympathieën voor de Bepubliek, en wel zodanig dat het Nederlandse be-
lang practisch geheel op de achtergrond komt te liggen»

In het eerste nummer van "Indonesie-Bulletin", het in Februari
j*l* ver schenen nieuwe maand-orgaan ven "Neder land-Indonesi»" is ont-
kend, dat de vereniging een mantelorganisatie der C.P.N. is. Bat zij
principieel niet weigert op enig gebied met de communisten samen te
werken, zoals daarbij indirect tot uiting komt. was reeds genoegzaam
beleend* Weinig overtuigend klinkt verder de mededeling, dat de vereni-
ging "er niet aan denkt het communisme op geheimzinnige wijze aan h»t
"oog te onttrekken door het met onze naam te dekken*1. Wanneer hierbij
in beschouwing wordt genomen, dat het Landelijk Bestuur sedert de op
SS februari j.l* te Amsterdam gehouden algemene vergadering voor de
meerderheid bestaat uit personen, die bf lid zijn van de 0,1* .H. of met
het coasmniBme sympathiseren, dan behoeft de waarde van een dergelijke
verklaring niet nader getoetst te worden.

Aan Z.I. de Minister-President,
te
'8-0 R A V E N H A G l *

43228 - '46



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST
's-GRAVENHAGE, BS Maart 1948,

Javastraat 68

Tel. i

Biilagen: 51. H E l M-
Dict.: Typ.:

Uw schrijven No.

dd.

Onderwerp: ** 32 *•

«en varteakiag vaa eoBHimalstlseae invload Iwerea ook
op da w0©r4*ai "Steunt de politiek Yaa nrede «a wljaald» ir is MJ
groots t« T«erisïitea% voorkomende ia een recente advertentie vaa
d er land -Indonesië" , aangetroffen ia D» Groene Amaterdaranér, houdeade
een oproep om lid &*r vereniging te worden,

Een ander punt is, dat de arbeidarsmassa de belangstelling der
organisatie heeft » la vorengenoemd nummer vaa &*t "Indonesle-Bulletin"
i» ia v*rb*ad met te ei»«a T»a 4« *SaMpJd.riw (Üak«*Tl*n«*i) ja ^0*
öf« verkondigd: »tofc MMfl^i^il mia i» ladéii*si* niets kunnen fc»r*ifc*a
zonder de laedewerking vaa $* machtige ar oeidere groep, die tevens de
eaige is» welke k*t nuchtere 4o«l! |af®é«iitie t©t w**fc*ll$&«lé kaa

a, la ««$ «i*. ^4*n» l̂Êijig) T«ila«^a ka» wfi*4»a laa^i *»a andere
4aa «i» «ij ir®@*s**a» liflit oaa <MJswgeHjkw» É«t doel cm de
v^er aaajf iaali&fcea t* wiama, Is enkele maanden geleden

een aan de afdelingen gezonden circulaire, waarin wordt a
•*ten*««t t« zoeken ®siï «n»id«3S8^«5«a do^- aet d» kernen te
*g«a en lsi|v®orb«f3Lê ia de s^uiït^e^ op de fa^fitó»» te gaan
"i*a f»*Jf Sataftfift* . 41t meer ia algemene aia*» ia deze l&atste woor-
fien ligt m. i. een tactische bedoeling verborgen.

S* aehuilt weliswaar geen direct g«ir«ii3p ia t* hiervoren aange-
duide veifeeaijas^lfta, öeoh ia aet algemene aspect, dat de vereniging
onder de toegenomen eztremis t iaehe invloed biedt, behoeven haar gsdre-
f}̂ *̂ 0® 1̂̂ *118 «*>n»MM)**« waé*aeaiat^tew«w? öjaaiit «x ia k^t i*ai**
lijk Bestuur li«4»m sslttiag h»M>«m (öad«r wie de T©CErail;t«r Prof -UT*

die om zijn eesamuaistisehe aym-
bekend ataat), 4i* t« stakingsgedaohte niet

Verder a»^ft ook A» aandacht &*t f#4t, éat M«r %0jp sfeö», een
"Werkcomité ^»t«3«l«aö*tai<aiwit«» la T»sl«t«a kring inslaat»
3^# wmtóf zeer iSato g»«ri»ati««i?4« figw*a «10 »i»r*k*rB^^

fi»a behoort %i|r^ Br»5r#2^^a«aïwi?6t Toèyzit*w» v«a a« afdeli
««M«arl«riHB:«048«B««l die i!ïlaa«tók

«D* Internationale «sp«etea v«a de

moge ik aog m«a»4«l.*at öat de ia » «
sterdam gehouden algemene vergadering van "Nederland-Indonesie* da
iadarak heeft g«»kt^ dat h«t extreme eleiaent een ernstige pocinfi; 4oet
h»t aéft g«H««l la hautaa te Mjgaa* -̂B*"®

StOilS TAK DE
IOIEIBaDl

Namens dezer

J .0- ,Gr abbendam.

43228 - '46



UITTREKSEL

O.D. 296
Voor ............................................................................................................... Naam

Nederland-Indonesie

Origineel in ........... *>•$• ..... !?$? . ............................................. Naam ..... .

Volgnr ............................. Ag.nr ..... MSP ........................ Aard van het stuk

Datum

rscRT ?
In hot
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' - - - * UB* . . _ M ._
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"
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nanens üeaerlsftftaa ^ï-oisrotibeweeias «B door öo Hanonutrante
n*?* ïra&m {^r;»nöllG *wjfcend) ncnono E«rfc en

cyro^on ovor de ontotiburo vrlJffooldoeoaaohten Ton
hot ontteoJcon van oen soïuldalnfïtQllatii© miren

t® vorstaan.
uur waard boOooMo t»rüoiÉ;li« @m^MS@& ta«t hot

D» tooeong tot 4o aaixl «ma vrij. Zo d» ptiuae wesra ««n oo!O«oto
hoaêsii tor doiüdLne «au do oitóoston* H»t ^KKlIun «ma cotooid aot
&*g* CJl JIUI nodltntio «««iroHdoar een bou^uot bloactao wsa opfiout«ld*
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O:;A^JI hcrdöa^JLnc oen cïtconi^ti» ocnifcö covoornd bent^ando uit t
lo. Ir. C»0«J» ao l'^aiiru-w-.S tporoorioUa

2iovr, A.
person
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*ïndoneaiB-Bulletinn *

Met verwijzing naar het geheime rapport van Uw
tingendienst van 6 Maart 3*1.» Doss.13/390, waarbij mij onder
andere werd toegezonden het eerste nunraer van "ïndonesie-
BtiHetin"f heb ik de eer ü uit te nodigen mi j wel te willen
inlichten nopens de vraag, welke financiële oplossing er is
geVonden om de ̂ uitgave ven dit orgaan der vereniging »®edör-
land-Indonesie1* mogelijk te maken, zulks naar aanleiding van
een zinsnede op de eerste bladzijde van vorenbedoeld exem-
plaar» welke luidt: "De afdeling Den Haag, die er in geslaagd
"is voor de materiele moeilijkheden om tot een uitgave van eer
"eigen orgaan te komen een oplossing te vinden* heeft recht
"op onze erkentelijkheid* Deze afdeling zal onze uitgave
«8H. jven verborgen*.

Ik teken hierbij aan - zij het ten overvloede * dat de
uitgifte van het oorspronkelijke verenigingsorgaan "Djembatan-
De Brug» uitgegeven door het Landelijk Bestuur te jimsterdsm,
om financiële redenen moest worden gestaakt* Be geldelijke
oiistandl̂ ieden zijn echter nog van dien aard, dat dit Bestuur
zich niet de uitgifte van een orgaan kan veroorloven.

HET HOOFD TAK IE
TOI LIG
Namens
TOI LIGffiffilDSDIEHST

*

*0 .

Aan de Heer Hoofdcommissaris
van Politie,
te

H A Y E H H A G B .
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Vereniging "Hederland-Indonesiö"

Ik heb de eer U hierbij aan te bieden afschrift van een
rapport over ean op 28 februari J»l. t© üwent gehouden vergadering
van de vereniging "Nederland-Indonesie", naar de inhoud waarvan
ter bekorting verwezen moge worden,

Mede voeg ik hiernevens afschrift van een oproep voor deze
vergadering, voorkomende in het in Februari J»l* verschenen eerste
nummer van het verenigingsorgaan "Indonesie-Bulletin"̂

Tot uw inlichting moge dienen, dat de afdeling Den Haag
blijkens een mededeling in dit nutasier een financiële oplossing
heeft gevonden CM de verschijning ervan mogelijk te maken, doch
welke deze oplofesing Is, is daarbij niét vermeld ̂ n is ook overi*
gens nog niet gebleken* Wel staat vast, dat het Landelijk Bestuur
te Uwentt gevestigd in perceel o.£«Achterburgwal 185 {kaïaer 83)
financieel niet in staat is een eigen orgaan uit te geven» Der-
halve is de uitgsve, die bestemd is voor allé leden der vereni-
ging, in handen van de afdeling pen Haag gelaten* Met het oog
op de omstandigheid t dat de conaaunlstiscke invloed in de vereni-
ging in de loop van de tijd opvallend is toegenomen» wat in de-
zerzijdse maandoverzichten bereids is vermeld en wat ook weer
blijkt uit de inN bijgevoegd rapport vermelde samenstelling van
het landelijk Bestuur, moge ik mij aanbevelen voor Uw inlichtin-
gen nopens de verdere activiteit van de vereniging te Uwent en
voor eventuele lezingen, georganiseerd door een z.g» werkcomité
der vereniging» waarvan het bestaan althans hier ter stede is
gebleken,

HET HOOFD VAN DE
VEI LlGïïIlDSDmST
Namens deze:f*̂

«T .G »Crabbendam«

de Êeer Hoofdcommissaris
ran Politie,
te
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Vereniging "Hederland-Indonesie". \c heb de eer U hierbij aan te bieden afschrift van ©en

rapport over een op SS Februari j»l* te Amsterdam gehouden

vergadering van de vereniging "Heder land-Indonesië", maar d©

inhoud waarvan ter bekorting verwezen moge worden,

Met het oog op de omstandigheid, dat de oojBaaunistisehe

invloed in de vereniging in de loop van de tijd opvallend is
r

toegenomen, wat in dezerzijdse maand overzichten bereids is

vermeld» houd ik mij gaarne aanbevolen voor Uw inliehtingea

nopens de activiteit der vereniging te üwent, meer in het bij-

zonder naar aanleiding van het vermelde in bijlage dezes, dat

het afdelingsbestuur te Uwent geheel uit communisten bestaat

en dat een der bestuursleden, met name Mevr«v.d.Berg des mor-

gens om 6 uur reeds mét pamfletten bij de fabrieken staat*

HET HOOFD VAN m
VEILIGHEIDSDIENST
Namens

Aan de Heer Commissaris van Politie,

te

P. ».!• JT.T«
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Vereniging

g.s.g s.M -n.

lic neb de eer U hierbij aan te bieden afschrift van een

rapport over een op 26 Februari J.l. te Amsterdam gehouden

vergadering dsr vereniging Wüed*rland"-Indon«sisn# naar de i&»
i

houd waarvan ter bekorting verwezen moge worden.
\e hond ik mij aanbevolen voor inlichtingen nopens

de In het Landelijk Bestuur gekosen persoon van Ploemers, boek-

handelaar (?) te Uwent.
* ' ,'.

Met het öög op de omstandigheid, dat de communistiaohe

Invloed in de vereniging in de loop van de tijd opvallend ia

toegenomen, wat in dezerzi jdse maandoverzichten bereide is

venaeld» houd ik mlifj gaarne aanbevolen voor alle bijzoader-
* - ' > *

heden nopens €e verdere activiteit der organisatie en har«r

bestuursleden hier ter stede*

HIT HOOFD VAN Dl CENTR.\I£

an de leer Hoofdcoianiesaria
am Folitle,
e

..A T l:.*» A O.JI-*
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B o g . i r

t .o. R s

Ven Tmtrotiwbere %1 jen werd onderstaand AWirslee eafaraagati v*m 4*
Xenöeli jks ***©ai«fïiig ven Öfl

, , de *
68$ te JiBstaggsü» «P as*si<a«g £0 Jfcfertmari lti@t van 14*00 tot tft»00
uur»

35 m«a» beötaais&e uit wrfcogBiai&cw&tgMF* moi
de effiftllüeec /^jsteirüï^, Den ïïêisg. HeBFl«-\ Delft^HilYerouEi* f

.WAtri ïiet landelijk hoofdbestuur «n enl£«

i^oor *ttt te £3^K>tÊ o^eaett» öreaiileetle Is in de «narste tne«
van hot 'hestaen cen schuld ^«^akt «as on^eve** F,Ö683.OOf be
uit J.75OO.OO aan liict ^wtéaldc leT»r«Jïti«s «B f .2100,00 g*le*oft

ï^oor inlcrifiping raa bet wötral* epparaat 10 meii EU E.O v»r, dtit
1948 infccEi*t*ö ftti ul^a>F»ja «Ikear SUÜCÉS cleicJcaö, eohtvr E»t öiea

, dat
l» öflue^iGfeefi, flat ö€ oofitri^ufcie E»t «m goidee aal

üos het "Ntatutup
fipr lelijk voos-

H»t aaatel l»döii is KOt^ntecl S400.

M* t fc*8tuur iwrS se«r e«BöBTall*Ji WB^CS uohrek a*tn iietiviteit,
nl dooa? 4» «ïö»llaepo })«lft «n Hil-raröucs.
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in h«t
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ö»«rfi» lit het vo ;̂5tel ven Ö« effi#line Delft. OEÏ aloli te weflden tot
hut
in h0t %60%ifiir op t®
Het ImMIge lestak voeid© ïiier weinig voor ei, ankele ledea
seióeii ia Set fc«vtó t« sullen eftreöen.
lr.Kutf5«rs (C. l .f.;,; Coacht, dat sowel ««a ti^evfe«rdi^««
als vao FUlwrswn «Wfleene zitting noesten h«^«n in h«t
Dit ie emagottoeeiu
l« ftn»nti*l» poeiti* brengt ^«t aioh E»de . é«t êft sotmld all«»n
fe«»»i-kt kaa woar4*B eiser «ea grot» eac tal led«ii* i»tg««o aH»«c
te %«p«Ü6ia Snor B«awiw«rfclnii s»t ü» rs»est
In h«t Ixiettiiïr sl,]n au öan c^jgenoiiaMiï ïe Ca-omïi*» Koster *n

l«at«t« is c«c ABsterdaffts etodent nnoi «xtr*em
. Het twetuw is du» oa vota- eau ö»*i la IM®É»B gefccssec

lialaw ï«maeii, Us 3» afdelingen ia lit «I iwaa* h*t eerid, öfe*iT ö*
bostuturaledsc ïseesr «s BMUM tem fu»cti« oeerl«eÊ«ö»

Se het i&e* os sich te w»ta2en tot 4» i .V.C. en het $!*?»?*
niet fioor gegaan.

Bet niet»-gefcQS«ö bestuur ie nu els vol^t (l« nttf^en ai ja
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INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM

OPGELEGD

No. LD.

Uw brief:

9144 - 28 - 47.
Amsterdam,

Onderwerp: Ve reni ging "Hede rl and-Indone si e "

Bijlagen:

GEHEIM.

BUREAU P

Bovengenoemde vereniging gaat een actie beginnen om fi-
nanciële steun te verkrijgen voor haar plan aan de
Republiek Indonesië, een rijdende kinder-polikliniek
aan te BTëHén, teneinde daardoor de oorlogsellende
onder deze bevolkingsgroep enigszins te kunnen ver-
zachten.
Aangenomen mag worden, dat in de naaste toekomst de
organisaties, die bevriend zijn met of verwant ftan
de Vereniging Nederland-Indonesië, de betreffende actie
onder de aandacht van hun leden zullen brengen.

Br kan niet worden verwacht, dat het resultaat van de
inzameling voldoende zal zijn tot verwezenlijking varu
het betrekkelijk kostbare plan, dat dezerzijds wordt

fezien als een doorkruising der werkzaamheden van het
nternationale, Nederlandse of Indonesische Rode Kruis.

De propagandistische waarde blijft natuurlijk behouden.

Verz, aan Hfd. O.V.D., «s-Hage.

Aan

1000-4-47



Inlicht iajpüiienst
HOOFDCOMMISSARIAAT

VAM POLITIE
UTRECHT

<T 178 '48

GEHEIm

UTRECHT, den 1 Maa

Bijlagen :

V.Sfn».

8.MRZ.194848

Bericht op schrijven No.--

van BUREAU B

Vei. Nederland-Indonesië.

r
--f" -

Hierbij doe ik II toekomen een verslag van een
huishoudelijke vergadering van de vereniging
"Nederland-Instonesië, naar de inhoud wwarvan
ik U moge verwijzen.

De Hoofdcommissaris van po|itie,

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
'a Gjavenhage.



Inlichtingendienst

Utrecht.

C/13 ffo. 178'48.

ZEER GEHEIM.

R a J). P o y t

jVan betrouwbare zijde werd onderstaand verslag önt
vangen van ife algemene landelijke vergadering van de vereniging
"Nederland-Indonesië, gehouden in gebouw "Vrij Nederland", aan
de Keizersgracht No. 604 te Amsterdam, op Zaterdag 28 Februari
1948, van 14,00 tot 22,00 uur.

Algemeen: -
Aanwezig waren ongeveer 35 man, bestaande uit'vertegenwoordiger
van de afdelingen Amsterdam, den Haag, Haarlem, Delft, Hilver^
sum, Purmerend, Zeist-Driabergen. Verder: het landelijk hoofd-ü
bestuur en enige leden.

Etfcantieel:
Door een te groots opgezette organisatie is in de eerste twee
jaren van het bestaan een schuld gemaakt van ongeveer F.9683,.0
bestaande uit F. 7500,00 aan niet betaalde leveranties en
F. 2100,00 geleend geld (globaal).
Door inkrimping van het centrale apparaat is men nu zo ver,
dat in 1948 inkomsten en uitgaven elkaar zullen dekken, echter
met dien verstande, dat elke actie zichzelf zal moeten bet al en .J»
In de vergadering.is aangenomen, dat de contributie met een
gulden zal wórden verhoogd.
De vereniging is geen rechtspersoon, dus het bestuur is per-
soonlijk aansprakelijk voor de gemaakte schulden.
Het aantal leden is momenteel 2400.

Bi j zender: - '../

Het bestuur werd zeer aangevallen wegens gebrek aan activiteit'
vooral door de afdelingen Delft en Hilversum.
Het bestuur vap Dylft haflt^-ftggï^g^ u^t opmtpQJjjfa»n. terwijl
zij obk de leden voornamelijk, o-nder de arbeiders hebben. De
voor-zitter is genaamd "Te Cronnie". Verder heeft in het be^-
stuur van de afdeling Deïrt zitting een zekere _

die 's morgens om 6 uur reeds met pamfletten aan de

I In het bestuur van de afdeling Hilversum heeft zitting een ze-
kere Koster, gepensionneerd Indisch onderwijzer. Deze maakte
de indruk van Oud-S,D.A.P,-er te zijn.

Y l Van Enter (C.P.N.) uit de afdeling Zeist-Driêbergen poneerde
het voorstel om zich te richten tot de bevriende organisaties,
wat culmineerde in het voorstel van de afdeling Delft, om zich
te wenden tot het F.V.V, en de E.V.C. , nl. om afgevaardigden
van deze organisaties in het bestuur op te nemen.
Hét huidige bestuur voelde hier weinig voor en en/kele leden

. hiervan, zeiden in dat g-eval te zullen aftreden.
Ir, Rutgers (C.P.N.) bedacht, dat,zowel een afgevaardigde van
Delft als van Hilversum eveneens zitting moesten hebben in
het bestuur. Dit is aangenomen.

. . De" . " ;; '
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De finantiële positie brengt met zich mede,,dat de schiild alleen
weggewerkt kan worden door een groter aantal leden, hetgeen al-
leen is te bereiken door samenwerking met de meest linkse orga-
nisaties.
In,het bestuur zijn nu dan opgenomen: Te Cronnie, Koster en.
Klinkenberg, deze laatste is een Amsterdams student van extreem
linkse oriëntatie. Het bestuur is dus nu voor een deel in handen
gekomen van zeer linkse mensen.In de afdelingen is dit al meer
het geval, daar de rechtse bestuursleden meer en meer hun functie
neerleggen.
Voorlopig is het idee om zich te wenden tot de,. E.V.C, en het N*V;V
nog niet doorgegaan.

Het nieuw-gekozen bestuur is nu alsvolgt (De namen zi jn aangevuld
met gegevens van de I .D.):

[Voorzitter: Prof. Wertheim (WERTHEIM Dr .W.F . ) ;
1e vice-voorzitter:de la Court (DE ^LA COURT, J,P,H,A., wonende te
's Gravenhage;
2e vice-voorzitter: Soenito;
1e secretaris: Slotemaker de Bruine (SLOTEMAKER DE BRUINE, Mr.G.M
2e secretaris: DalLÉoedin (DALILOEDIÏÏ,S.M.);
1e penningmeester: Ploemers, boekhandel Den Haag;
2e penningmeesteresse: Mevr. Schotting (geg. onbekend);
Commissarissen:
Mr. Pruin (PRUIN, Mr. Th. A . ) :
GobeeX (GOBéE);
Ir. Rutgers (RUTGERS, Ir.SEBALD JUSTINUS, geboren te Leiden;
25-1-79, wonende te Amsterdam);
Klinkerberg (KLINKENBERG, WILLEM GEHARD, geboren te Pur-merend,
7_12-1923, wonende te Amsterdam:
Te Cronnie (TE CROMIE, GERRIT HENDRIK, geboren te Winterswijk
20-6-1918, wonende te Delft);
Koster (waarschijnlijk: COSTER B. te Hilversum).

Beschouwing:
Uit het geheel blijkt, da.t de extreem-linkse'mensen een ernstige^
poging doen om het heft in handen te krijgen. Dit wordt nog zeer
gestimuleerd, door de slechte fènantiè'le verhoudingen, waardoor
het huidige bestuur haast niet anders kan doen, dan zich bij de '
wenden van deze lieden neer te leggen, om de ontstane schuld te
doen verminderen.
Slechts een massa-actie onder de arbeiders kan het ledental op-
voeren, wat weer inhoudt samengaan met N.VjJX-. en E.V.C. ". C. "t

Utrecht 1 Maart 1948.



I.D. ,,,*,
D E H E A A G. f; *

Doss. 13/390. G S II 3 I H. ,$%

BUREAU B
Hierbij worden toegezonden: *

1. Indonesie-Bulletin no.l, uitgegeven door de afdeling"1

Den Haag van de Vereniging "Nederland - Indonesië.

2. Convoca-uiebil jet van de Volks-Hoge-School "Allardsoog"

en A.S.7.0. te Groningen voor een weekend contact bij-

eenkomst te Groningen voor studenten uit Indonesië,

. Surinarae en Cura9ao op 20 en 21 Haart 1948.

3. ^eri 2-tal convocatiebiljetten voor het op-12 en 13

aaart 1948 te ieiden te houden "Roepi" congres.

jyerzoriden op 6 Kaart 1948

•H~n : C.V.D.



Inlichtingendienst /m > x Zeist, 17 Januari 1948.
Z e i s t W: /V/^ \*

GEHEIM. ^
AA.N het Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
's-GRAVENHAGE.

Onderwerp: besloten vergadering van de afd.Zeist/Driebergen
van de Vereniging "Nederland-Indoneslë'1,

Op Woensdag, 14 Januari 1948, van 2o tot 22 uur, vond in
een der zalen van het hotel "Victoria", 2e Dorpsstraat 7 alhiert \n besloten vergadering plaats van de afdeling Zeist/Driebergen^'

van déTereniglng "Nederland - Indonesië".
Als punten van bespreking stond^op de agenda vermeld oa.

de verkiezing van een definitief afdelingsbestuur en het voeren
van actie en propaganda.

De vergadering werd slechts door een 7-tal personen bij-
gewoond, waaruit wel blijkt, dat te Zeist uiteraard zeer weinig
belangstelling voor deze vereniging bestaat.

Nadat aan de leden enkele mededelingen waren gedaan (me-
degedeeld werd o.a. dat de landelijke vereniging "Nederland-
Indoneslë." 3000 leden telt), werd overgegaan tot de verkiezing /
van een definitief afdelingsbestuur ^

!/ acclamatie werd tot voorzitster gekozen Mevrouw garo-
Marftaretha Amir. geb.Fournier, geboren te Haskerland (Fr.

ft op 19 November 1900, wonende te Zeist, Prins Hendriklaan 27, ter-
f wiJl Hendrik van Enter . geb. te Zwolle op 31 Januari If 82, zonder

, v beroep, wonende Engweg 105 te Driebergen, en Jacobus Hajegrâ -7—
f geb. te ' s-Gravenhage op 24 Mei 1923, student, wonende- te Zeist,
Eikenlaan 11, respectievelijk als secretaris-pennlngneestor en
bestuurslid werden herkozen.

Tenslotte werd besproken het voeren van actie en propa-
ganda voor de vereniging. In verband met de ongunstige flnantlele
gesteldheid van de afdeling werd besloten, dat voorshands geen
actie en propaganda zullen worden gevoerd.

Gebleken is, dat de afdeling Zeist/Driebergen van bedoelde,
vereniging een 33-tal leden heeft.

I .D. Zeist.
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Hierbij wordt toegezonden een
•endrulr), uitgegeven door de Vereniging "Nederland -

Indonesië" oni een steunactie in te zetten voor het zenden
van een .rijdende kinderpolikliniek en medicamenten naar
de Republiek Indfcnesia.

/!et deze prentbriefksarten wordt door leden van de
C.P..'.;, en P.I.' op vergaderingen en elders gecolporteerd.
De vervaardiger van het aquarel, waaraan de prentbrief-
kaart werd ontleend is de bekende .Indonesische schilder:
BASOBKI ABDUILAH (gegevens bekend), die lid is van de P.I.

Verder wordt verwezen naar het artikel "Steunt de Re-
publiek Indonesia", voorkomende in üet bijvo^i-:sel van het
orgaan van de S.V.C. "Werkend Nederland" van 12 Fovember
1947.

Verzonden op 6 -December 1947
aan: Q.V.D.
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GEHEIM.

UTRECHT, den 19 D

Bijlagen:

Bericht op schrijven No..

aan

Ito
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: Ver . Nederland-Indonesië

Hierbij doe ik U ^.fsohèift toekom«n van
enige brieven van de vereniging Nederland-
Indonesië, naar de inhoud waarvan ik: U moge
verwijzen.

De Hoofdcommissaris van p^jlitie,

\Aan d-e Heer Hoofd van de
, Centrale Veiligheidsdienst,

Javastraat 68,
's G- r a v e n h a g e .
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TBIiBNIGÏNG- NEDEBLAND-INDONESI1!
Keizersgracht 462,tel,35014
na 1 Deo«m"b«r:
0»Z.Achterburg^al 185,kamer 83

tel.31921,toestel 24

Amsterdam C.

JËFSOHBIBT-

Amsterdam C,20 November 1947

Het landelijk Bestuur van de Ve r e niging „Ne derland-Indone^ ie ver-
zoekt U,de volgende richtlijnen,ha ae conferentie ie"ïmeriïoort
vastgesteld, op üg afdelingen in be spare king tt brengen e n ̂o^ móge-
lijk tot grondslag te hernéü' voor Uw propaganda en voorlichting.

C"

Richtlijnen van de Vereniging Nederland-Indonesië.

Op 20 Juli j.l.is door de Nederlandse regeering een militaire
actie ondernomen,met het motief dat de toestand in Indonesië
"onhoudbaar" was.yat t.hiervan waar m£ge zijjn,voor een enigszins
objectief be oor dexaar mo3T* "hTr""du'£3eTrj^ zi j n, dat de toestand
thans,ruim drie maanden na het begin van de actie,onhoudbaarder
is dan ooit.Komt er niet spoedig e.en oplossing van de militaire
politjLeke en economische mo_elli.j^ieden,dan staat hè t" "Nederlandse .
volk voor een ramp,die zonder precedent is in onze geschiedenis.
Eveneens is echter duidelijker dan o'oit,datv de weg van geweld,
afgezien van een morele waardering daarvan,geen enkele kans
biedt_'bm Ne der land.... uit _&lin moeilijkheden in ïndone¥ïè",^e ver-
lö~§slTn.Nl:et alleen,dat Nederland milffair en economisch de zware
kosten van een actie op grote schaal onmogelijk kan dragen en
dat-overduideli jk gebleken is,dat elke Nederlandse militaire^.

" /fc* XE/-activiteit een zodanige tegenactie van Indonesische zijde/ont-
J* j f ketent, dat Nederland politiek,militair nö^R™ë"cbTromr§cTr~arè vruchten
tjujl van een zodanige actie vermag'te plukken - bovendien heef t .de
*^f internationale reactie o^p de gebeurtenissen in Indonesië die weg

onherroepelijk en voorgoed afgesneden.
/Dit betekent,dat Nederland met de grootste spoed een andere weg
jmoet inslaan.De Vereniging Nederland-Indonesië meent hiertoe een
bijdrage te kunnen leveren door aan te geven langs welke weg
Nederland uit de impasse kan geraken waarin het terecht is ge-
komen.Zij meent,dat een spoedige hervatting van het rechtstreeks
contact met de Eepubliek als gelijkwaardige partij onvermijdelijk
is en dat als eerste_ stap op__die weg de Ned'erlandse__re_geer iing-
e e n of f i c ie Ie ,_y erfclar"ÏÏÏg^jiar dienen a f "Te leggen 'overeenkomstig

onderstaande

a, Nederland zal van de Commissie van Drie niet alleen—"goede
diensten" aanvaarden maar ook arbitrage over alle geschillen •

tussen Nederland en de Eepubliek betreffende de overgangstijd,
•oor zover die niet door onderling oizerleg kunnen worden opgelost

Nederland' zal geen voet geven aan afscheidingsbewegingen binnen
de op Java,Madoera en Sumatra bezette gebieden.

c. Ne d e rlaai^jBflJ-jlw^iU^^ , .-.,§qge l.i j ke t« r -
het J[ejLtejy^k_j^



in de sinds 21 | Juli 1947 „„bezette ^ gebieden en vervolgens tot geleide-
rï'jke invoeg'Ing in"*tïïe t republikeins ~ gebied van de vóór die datum be-
zette gebieden op Java en Sumatra en trekke daartoe zijn troepen
daaruit terug. .
De voorwaarden waaraan daartoe voldaan moet zijn en het tempo der
ontruiming worden in gezamenlijk overleg doo» de Nederlandse regering
en die der Eepubliek vastgesteld en bij gebreke aan overeenstemming
door de Commissie van Drie, die ook op de naleving toeziet.
Nederland zal in overleg treden met de Eepubliek tot geleidelijke
vermindering" van üe wederzijdse troepensterkten, met dien verstande
dat zodra op Java,Madoera of Sumatra aan de voorwaarden van het
weede lid van het vorige punt is voldaan, Nederland op het betreffen-

'de eiland geen troepen en bases zal aanhouden tenzij in overeen-
stemming met de Repibliek of later met de Verenigde Staten van In-r-
onesië.

Willen de onderhandelingen tussen Nederland en de Republiek, me t
tussenkomst van de Commissie van Drie of rechtstreeks uit te voerend,
vrucht dragend zijn, dan zullen naar het oordeel van de Vereniging
daarbij in ieder geval de volgende richtli'jnen moeten worden in aeht
genomen:

4 .' ' '
Nederland wijze als onderhandelaars aan en plaatse op leidende

sten in Indonesië' en op het Ministerie Overzeese Gebiedsdelen
personen, die de hiervoren gemelde beginselen ten volle onder-
schrijveriTen van wie verwacht mag wofden,dat zij het Indonesische
verlangen naar gelijkwaardigheid en zelfstandigheid van hatte
zullen eerbiedigen.
De He publiek en de andere staten dienen huja^Uwl*xlandse en
tenlSMse medeweTKeTs en ad v±gyur s^^êl

jke

huj
te ^kunnen kiezen. "" :""
regelingen en het samen-

de overgangstijd
gemee nscappe i

stellen van gemeenschappelijke organen voor
worde rekening. gehouden zowel met het verlangen van de Eepubliek
en de overige staten naar zo groot mogelijke zelfstandigheid
onderling en tegenover Nederland, als met de bijzondere betekenis
van de Bepubliek in politiek, economisch en curcure'ël opiiicnU
ftet worde mogelijk gemaakt dat de Eepubliek gedurende overgangs-
tijd betrekkingen onderhoudt met andere landen, in het bijzonder
de buurlanden -en de Arabische staten.

__,
s?
/

De Vereniging verzoekt U aan het
willen schenken.

bovenstaamde ernstig aandacht
Be Vereniging Nederland-Indonesië"

Het landelijk Bestuur:
i

Prof.Mr.W.FcWeftheim (Waarn.Voorzitter)
Soenito (VicY^Vöorzitter ;• """"
Mr.G.H.Slotemaker da Bruine(Waarn.Secr.Penn.)
T.M,Dal,iloediri(2e
Ir.S.'J.Eutgers.-»
Prof.C.C.Berg.u
Drs.J,H.:f/
H.M,van Eandwijk y'
Ĵ .P.K#A."de la Court-V

>• Mr.Th.A,Fruin «•
.Mevrouw l.A.Tumbelaka Dit mar s t-
Mevrouw A.Stokking-v.d.Toorren.



¥BEEÏf IGING NEDERLAND-INDONESIË,
O.Z.Achterburgwal 185,kamer 83,
telefoon 31921.toestel 24.
postgiro 321221. Amsterdam-C,December 1947

Aan de Besturen der Afdelingen
van de Vereniging Nederland-Indonesië.

Zeer geachte Dames en Heren,

{. Om te komen tot een eenvoudiger organisatie van onze Vereniging en

Uooral tot een soberder financiële opzettkomen wij to J- U met het vol-
ende plan (zie de bijlagen A en B) :

Met het nieuwe jaar krijgt elke afdeling het eigen kaartregister toe-
gezondenjde afdelingen worden verzocht in het vervolg zelf te willen
zorgen voor de inning der contributies in eigen rayon, te beginn'en met
die over het jaa* 1948;van de eventuele achterstand over 1947 maken
wij een lijst waarvan U ook een exemplaar ontvangt ;wij zouden U willen
vragen U te balasten met de inning hiervan. _ • • • •

Ééns per maand wordt de helft Van de ontvangen contributies aan het
landelijk bestuur opgezonden met een opgave van het aantal leden, dat
betaalde. Hierbij kan dan gevoegd worden het geïnde over 1947. Tevens
worden elke maand opgegeven de namen van de nieuwe .leden en van hen
die eventueel moeten worden af gevoerd. Dit laatste voor het landelijk
kaartregister dat op 'het hoofdbureau wordt aangehouden. Ver schillen
tussen Uw en onze administratie s. v. p. op te geven als mutatie in de
Januar i-staat ;wij zien deze(de eerste in te zenden staat dus) gaarne
feegia Februari tegemoet , volgens model bijlage B.

s ' ' '

Daar de berichten aan de leden niet meer rechtstreeks doch nu via de
afdelingssecretarissen zullen worden doorgegeven, zullen de naamplaat-
jes van de adresseermaohine, systeem Elliott,op het hoofdbureau niet -
meer nodig zijn. Indien er afdelingen zijn,die ze zouden kunnen ge brui-
ken, doordat b. v, bij «en bevriende relatie een machine aanwezig is, :
dan mogen we dat .wel vernemen om U de plaatjes te kunnen toezenden.
p- - • •

^J Een w e d e r , te verschijnen .orgaan zal t.z.t, door de drukker recht-
/ streeks worden verstuurd.
U*

en oqze:r_nieuwe be stuur slede n. Me vrouw S^ékking-van der Toorr^en, hoopt
j t e o i n e n e n a n n _ d e n üj^jalffc^ ;

ue ie '"möïïTirjlSede:^k"u'nnen' ïan wortie'ja be-
sproken,doch nu zouden wij U alvast willen verzoeken in Uw afdeling
na te gaan op welke wijze een betere voorlichting betreffende de gang
van zaken in Indonesië zou kunnen plaats hebben.Een linat van sprekers
is blnne_nkpr t op het ho of dburj^u^aanwezig, ind ie n U een vergadering
Iwilt bele^ggen^zulïe^wrj ü gaarni™Tiamen noemen,opdat U zich met de
Idames en heren in verbinding kunt stellen.

Terder wille n_ o pneme n met de
ingen van verenigiHeen^waa^ee 'Eet " "ïancteTï ~~\1 'drs t uu±- --*~<J£».,,^ ,... -.-«^.Jar!-----^-'>»*--*-»S?.,l>-a.-*ly ....... HmiinBniDm^nii u i ....... j i i n __-S"-=gg?--'-Jt---»»a— i—. mregelmatig oontaot aanhoudt, t. w, '; ******* ....•IMM̂..̂ -̂, :— . ..



De Nederlandse Vrouwenbeweging.
Comité voor Actieve Democratie
Communistische Partij Nederland.
EenheicTIfTBkoenirale, £•=»
Soc.Democratisch Centrum
Perhimpoenan Indonesis^*»-
Humanistisch Verbond.
De Oude Soc»Dem»Arbeiderspartij.
Alg.Nederlandse Vredesactie ANVA
Kerk en Vrede,-"C»™£- -
Kerk en IndonesiëV
Chr.Dem.Volkspartij.
Bellamy

Vrije Jeugdbeweging*
Vrijz.Chr.Jongeren Bond»
Strijdbare Dem,Jeugd (voorheen de Toorts)

Ook valt te overwegen contact te zoeken me^ ar beider3groepen| d.oor met
^e'f 'nS n" " w' ;Qy'ërTeg;ge n, .en aoor biny. in,aeTrscgaTi'aren op ae , raprieice n

' ' ~
n
igaan vertellen over' Inüones'ie, uit meer in algemene

En dan ook.contact op te nemen met de aanwezige jeugdgroepen,opdat ook
de jongeren vooral leren* inzien waarom het in Indonesië gaat, hor e m wat
onze Verenniglng beoogt, e n zij zich meer bewu.st worden _van hun eigen
verantwoordelijkheid./' '- ""

Gaarne deze wensen voor U neerleggend,met beleefde groet,

Hoogachtend,

A.Stokking-van der Toorren*

(Gedelegeerd bestuurslid voor de afdelingen)

Bijlage A : Nieuwe regeling administratie afdelingen.
" B : Model Msandberictit.



' Bijlage A.

Nieuwe regeling administratie afdelingen (ledenadministratie,
contributie-inning enz.enz.) ingaande 1 Januari 1948

ledere afdeling draagt zorg voor het incass«een van de onder haar rayon
vallende contributies,zoveel mogelijk in het begin van het kalenderjaar.

Teneinde de afdelingen hiertoe in staat te stellen ontvangt iedere af-
deling de ledenkaarten,die op haar leden betrekking hebben waarvan de
Penningmeester dus de kwitanties voor 1948 e,v.kunnen schrijven»

De ontvangen contributie wordt op de ledenkaarten genoteerd;de helft
daarvan wordt telkenö per maand aan de Penningmeester van het Landelijk
Bestuur afgedragen tegelijk met een financieel maandbericht.

Te zelfder tijd geven de afdelingen de mutaties in de ledenstand door
aan het Lendelijk Secretariaat,zodat alle leden ook in het centraal sy-
steem zijn geregistreerd.

Bij afgevoerde leden wordt de lédenkaart nsar he.t Landelijk Secretariaat
gezonden,onder vermelding op de kaart van de st^nd der contributie-inning
en van redenen van afvoering.Bij verhuizing naar eea plaats buiten het
afdelingsrayon zorgt het landelijk Secretariaat voor doorzending nsar
de nieuwe afdeling.Voor bijgekomen leden schrijft de afdeling een léden-
kaart,tenzij er een van het landelijk Secretariaat wordt ontvangen»

Kosten,welke door de afdelingen worden gemaakt dienen bestreden te worden
uit het hun toevloeiende deel van de contributies.

Giften komen geheel te goede aan de hoofdkas alsmede de opbrengsten van
eventuele landelijke acties.Deze worden gelijk met de contributie met
het hoofdkantoor afgerekend,

Mededelingen voor de leden worden aan de sfdelingssecretariaten toege-
zonden.Deze dragen zorg voor verdere bekendmaking aan de leden.Onder
omstandigheden zal een volledig stel aan de afdelingen worden toegezonden
ter doorzending aan de ledeh.



f - • • AJfSUüKiJfT» • Bijlage B, .
Vereniging
Nederland-Indonesië,

M . Q D E I - M A A M P B E B I O H T .

Van de afdeling ,.... „,
voor de Secretaris en Penningmeester van het landelijk Bestuur»

Aagt al leden op 1,»,.»....194,
bijgekomen in ........194*
afgevoerd in ,, 194,
Aantal leden op 30/31.... 194.

N,B. a. Van de bijgekomen en de afgevoerde leden gaat
een nominatieve opgave (zónder nad«r. adres)hierbij

b. Van de afgevoerde leden gaan de kaarten hierbij
enz. Zie bijlage A en brief.

Stand van de kas op 1 194. F,
Geboekte inkomsten in " 194. F,
Geboekte uitgeven in " 194. _J\d van de kas op 30/31 ...,.., 194. F-

3. Onder de geboekte inkomsten is begrepen :
d. Voor contributies 194. ven .., leden F..,.*..

Hiervan is. de helft voor het
Landelijk Bestuur. F,

b. Voor contributies 1947
Geheel voor het Landelijk Bestuur F,

c. Voor giften
Geheel voor het Landelijk Bestuur F,

d. Voor inkomsten uit landelijke acties
Geheel voor het Landelijk Bestuur F,

Totaal afgedragen aan het Landelijk Bestuur B.

Opgemaakt in duplo en verzonden,
.»»,,, .,,,,den .,» 194.

De Secretaris de Penningmeester.



Bi Jks politie
ajmEemaSSEK GEWEST AMSTERDAM

District ...

COMMANDANT

A.rö.a.t.ar.daffl..,.Q £.O....H.o..v... 194...7...
van de Vi jvers>iay,l MU^ÏJ. "'""
Telefoon 54777

No.

Bijlagen: geen.

«nderwerp:
? 1 NOV.194/

Geheim, Persoonlijk*
BUREAU B

Met betrekking tot Uw schrijven van
28 October 1947, flo.B.2^869. aangaande
de in margine deses genoemae persoon,
deel ik U mede, dat de Groeps-Comman-
dant der Rijkspolitie te Aalsmeer mij
bericht, dat voor zover door hem is kun
nen worden nagegaan, de in het rapport
van £8/7-47, Ho.29, genoemde spreker W.
.Teijü,sook volgens de rapporteur ,geheel
voldoet aan het door ü opgegeven signa-
lement van B'ernard Eugène van Tijn.geb.
te Haarlem, 30-7-'10 ,Israëliet,van be-
roep advocaat ea procureur , wonende te
Haarlem, Parklaan Ho .65.

Andere personen, welke door vorenbe-
doelde Groepscommandant terzake geraad-
pleegd werden, verklaarden dat de be«-
wuste spreker in Haarletn woonde en ad-
vocaat-procureur was.

De Dirigerend Officier van
Rijkspolitie Se klasse,
DistrLcts-Gommandant,

H.A.v.Steenis.

AAN

Hoofd C4V,D. ,Javastr-.68. 'ŝ Hage.

PAtRU-AMERSFWftT



; ' M
MET CARTOTHEEKGEGEVENS

Onderstaande gegevens komen voor in de centrale «.
of verbeterde gegevens die tot identificatie .kunnen

Dossier Nr ................................ ............. ........ : .......... . Naam ......... :

Zie:



Inlichtingendienst
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'L-''. O.- "i'

'f.r, /lfZeist,/ If Öctobcrva§$>?

. < • . ' . • • l • '"•
;Het HooJd v^n de .Centrale
Vftilighei'dsdiensti, , - . - , - . ' •
Java s tras t .68,: j

i f 6 OCT. 1947

BUREAU B

Onderwerpt .Ve:rgade>ring .afdaling Briebérgen/Zeist van de Ver.
• • . . l s - , - . i ' - , ' ; N ede r land ̂ .Indonesië» ; , - . - , . ; ; . ; . : • • • •

n

l

. , ; , . v . . . ? J0e .I-wSMi •'•.Z.eia-t heeft. de; eer -U t.e j rappo-rte r en , dat op
MsIsa4a@,,;13i;0ctoï3€,r1194?:, tu.sfie.ii 20 en 23 .uur, in hotel "Vic-
otorii^Vij.riLe .^arpastraat .Na. 7 xte-Z^is't', &eji.feeglot£n vergadering
is gehouden door ide; afdeiduag Zeis.t/I'rifibergü^sin^e Vereniging

aanv^zigen bed r oeg onge ve e r_j>5
werden vieir;sc.hillende pe pa .open gesignaleero,

, . e i $ l» _ab^£^^tiJL^tnj^a, gero;irij!nteerd bekend
e^n, -kort \inle.idend, woord; .ypyi' een de^r Bestuursleden

gegeven, a^n J) r .lio^apmeteairj, hier woonachtig
' "Het Aziatisch, Prins; , „ . . .. .. _ . . _.. _,._

,;rey.eal,.,,in ;hett jpijzqnder, on4f^^^ 3jidp#eBijs,qh€ volkeren."
i : ; : , „ • ; , u : .Spreker, BQhe.ts^e -de,-hj-stpr^ischei ontwikkeling van de

sche rvollsere^ en schonk; Merbij bijzondere
de,Jïid.qneBiache ,volk^rten,/raet-name de Javanen.

zee.-r moeilijk is, ,he;tt rZ^ieleleven van de
£ein);,i te; idoergronden. SnkeIe

zeerovers en -kolonisatoren. En-
kele eeuwen later waren zij^^Mr ;yreöelieven<3;-en leidzaam en
th^as is; ^er-gegii^dieldie JaYfcf3r>fcn-rfujpie gelijk. De persoonlijke
rppvatting vajn .spi^ekreri ia ,.. d-at ,de Javaan ;zeer leidzaam is ("kud-

de .ge/e^atesgesteJLdheid r4ie „de. Javaan thans open-;
;a3Lie :tot dusVrerre dfopr,peyi^h;iratei7B toegepaste diag-i

- > v : - ' - . .r-!-- iiSfeirtkéPSiweej verviplgens' op,ket strtfV«n naar vrijheid :
onder de Aziatiscto$\a .en Pakistan-zijfi'thans door ;

lojsgöla'te.n^ftn;de JPhilipfdjnen vormen een afzonderlijke
,'iMj.te'et+sökf ecoaimlsjcto^in gtertae ma/te verbonden met j

de V.S. Het atr«veniiaae:t vrljSaeid is- aanl dealuadonesiffihe volke-
rentaiet oögemerkt':l?jQ;X5rbïj gegaaa. :;Door de Japanners sterk ge-

hetftana de, capitulatie .van Jap-aa? hè t Indonesiache !
j zicch/topgemaakit'Voor,een .Vrijhaiösétrij-d^-zoals het nimmer ;

>/1 e vo ren i ih e ef t j gew o« rd.;., • • i: ü - .• - : i r • •,, ' , i . . ,: j
1 Spreker belichtte dei figuwovön,iSoetïarno. Hij wordt j
M per v ve3.§, Nederland a j?s gg zien al» een "Quisling" , doch wij,In- j
[donesiërs beschouw«inj;hem"als ;i0n?'.martelaar!-! t .Jmmers, Soekarno l
waa een intellectueel en had als zodanig prachtige toekomst-

(nipf«.lijkheden. Hij koos echter de vrijheid van zijn volk en
'daarmede de deportatie naar Boven-Digoe^boven de zekerheid van
een go«d burgerlijk bestaan. Boor de Nederlanders vervolgd ge-
schouwde hij de Japanners in zekere zin als bevrijders.

Ondanks het vele, dat reeds van de zijde der Nederlan-
ders zou zijn verknoeid, achtte spreker samenwerking mogelijk en
noodzakelijk. Indonesië kan nog niet zonder hulp ven een Wester-
se mogendheid voor zichzelf zorgen. Daerom zal Indonesië,op basii
van vrijwillige samenwerking, gaarne Nederlandse intellectuelen
en half-intellectuelen ontvangen en zich economisch aan Neder-
land binden. Nederland heeft nog zeer"vele mogelijkheden in het j
/verre Oosten, tenzij de extreme elementen van Nederlandse en

|fIndonesische zijde dit voor goed onmogelijk maken. Hoewel



3 j. ') .

Hoewel spreker het Accoord van Linggadjatti nu niet bepaald^
bewonderde, a-ceeptséferde hij het - bij gebreke van iets anders -
voorshaada gaa'rn'ej zij het dan ook als voorlopig compromis.
Voor het echter'tot'vruchtbare samenwerking komt, zullen eerst
de extreme eJ;«m*at«B:l.yafiL.'beide zijden moeten verdwijnen.

Volgens spreker stond Indonesië thans voor een moeilijk*
keuze, n.l. of aamenwerking (in het bijzonder economisch) met
Jimeri'ka'iof niet Nederland ̂ Indien Indonesië met Amerika mocht
gaan samenwerken^' sc&^te >spreker de rol van Nederland volkomen
uitgespeeld. Spreker prefereerde de samenwerking met de Neder-
landers boven de samenwerking met de Amerikanen, te meer daar
Nedtrlafid terecht bekere aa;napr»*ken t.a.v. Indonesië kan laten
gelden-. ö&- personen 'van Van ;Mó'0?k> en Sjahrlr hadden de volle

i sympathie rVa-n apre+k»r:; Mét -'der-gelfrjke mensen' zou ongetwijfeld
vé«i;'goedje' kunrten wedden'"beréUfet. ^ > • -' :

• i • • .r ,-Bst'd« vooroorlogse s-i-tuatie ^8 Indonesië ooit zou kun-
•;ne-n terugkeren, öchtte spreker volkiome-n uitg'ësloten. Het kolo-
'n-i:*aë sya^em'f zij het dan ook -ih gema'tlgd* 'Vbrm, heeft voor
goed efgeda&n, mede dank zij dé toenemenéë volksinvloed.
: l il:J-J„ Tenslotte :atond spreker atil bij d ê; thans Java ge/ *].*•
telijk beheersende extrëteis%iéchfe b^é'rideh (pemoeda'SjrsmpoWK^t-ïi
etö^-)v Hij-ibesölióüwde de ë3ctremiaten;a:la- mérisen, die in hun /
4i;a'ët' tëgfiiï'de Europeanen',eh de Hederlandere in het bijzonder,'
d*; hoofdzaak uit he't'oog^'hebbe^ verloren, hoewel hun subjec-
tieve gev-öèlens auive.? zfi^n:.'•'Zodra -samehwerk;ing is bereikt,
«uilen de1 geof^aülBeerde Indohësdaclie at ri-j dier ach ten, in samen-
werking m«t d* vNederlandde 'troepen^ hiertegen moeten optreden.
Hij gaf töëndat ièi*: inderdaad' onder'dé1^ êxt3r%misten zeer veel
misdadigers hüiz«n>*- •- . : - • • • . • ' : '.K..I .'.•-.••j .• •
•;:. -L: H-i'ërme<3èJ'Wèsi' de iè'zlh^ibftëindigd en werd gelegenheid
gegeven 'om vragen té ; s-te-llfen' é&i'heiti'iWoordr te voeren. Hiervan
werd dbóP een 9-t»! 'perffon^n gebrolk gemaakt, uit het door deze
pers énen, gesp roken1*' b^leèk, rdèt zij in h«1> algemeen ontkenden,
dat de Nederlanders zekere-'aan'spraken t.a.v* 'Indonesië kunnen
«foen'-geld^n,1 te.rwl^lv'zij bovendien van een revolutionnaire
ge«st«Bg«8t«ldBêid^bl.ij:k-'gaven. ' ' • ' <

• i : " : o v itlit B^ liking en h&t «aaarnardooT'-Dr.Arair gesprokene
werden gèc;óaG*LiBi«er<l datrD?.Mir- ayEapathiseert met perso-

'•enz; " • . ' . • -"•
In ho« .verre :.t>r-«Amir rzicta :tö<t öe;uiterst links georièii-'

te«rd.« g3?oeperingen.risiit.l. aangetrokken gevoelt, kan dezerzijds,;
'daaï'.ö'e "lezing:.allereerst een; wetiensjchapjjalijk karakter droeg !
en hij de politiek buiten., hè t' bestek' van :deze avond liet - niet
worden; beoordeeld* . ; • • • • • . - ; ' • • . . • : - ; - ' - i : v . ' ;

i De vergadering had èeii''ordelijk vörloop en was t
omstreeks 22,35-uür^geëi 'ndigdw> ; o ; !-- - " i . r
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G E H E I M .

Hierbij wordt toegezonden afschrift vanléé
Vereniging "Nederland-Indonesië, afd. 's-Gravenhage^ faan
de leden van Hederland-Indonesiö en aan hen, die nog geen
lid zijn, toegezonden circulaire, naar de inhoud, waarvan
wordt Verwezen*

De personalia van een drietal op genoemde circulaire
vermelde bestuursleden zijn reeds eerder gerapporteerd.

De personalia van de overige bestuursleden luiden:
Gerard MATAHEltf, geboren te Bandoeng, 7 Juli 1924,

student, wonende fhomsonlaan 146;
Maria Alberta DITMARS. gehuwd met 'Roland füMBALAJÊA. i

geboren te zuid en Boord schermer, 4 Kovember 1887, thans'
wonende E.6 te Zuid-3Jaren.

J.P.H.A.DE LA gQÏÏBT komt in het Bevolkingsregister
alhier, niet voor.

Verzonden op 8 October 1947
aanj het Hoofd van de C.V.D., alhier.

P' '~-~M l pL- ••-•-. •...-. vJ L J J



A f s o h r l f t.

VERENIGING NEDERLAND INDONESIë
Afd. '8-Gravenhage +
+ Secr.: Snelliusstraat l
Telefoon: 335535

A a n ,DB IEDBN VAN N E D E R I» A N D - I N D Ó N E S I ë
EN AAN HEN, DIE NOG GEEN IiID ZIJN.

l.S.

De Vereniging Nederland-Indonesië, die steeds en consekwent een vrede
politiek in Indonesië heeft voorgestaan, die niet heeft opgehouden,
bij voortduring te waarschuwen tegen het gebruik van geweld, heeft
enig recht, thans te wijzen op de rampzalige gevolgen van de politiek,,
die Nederland sedert. 21 Juli in Indonesië heeft gevolgd.
Hier zijn ze:
1. Er is grote onzekerheid in de boezem der regering.
2. Er is groeiende onrust in de Partij van de Arbeid, in de Katho-

lieke Volkspartij en onder de antt-revolutionnairen over de ge-
volgde en de te volgen weg.

3. Er is diepgaand verschil van mening tussen gezagsdragers in Ne-
derland en in Indonesië.

4. Er is snel toenemende onrust onder de bevolking van Nederland
over een ontwikkeling, die nationaal en internationaal de posi-
tie van het land bedreigt: economisch, cultureel en politiek*

5. De Nederlandse politiek-ten aanzien van Indonesië heeft in ds
Veiligheidsraad een zware nederlaag geleden.

6. De Nederlandse naam. is in de. vreemde ten zieerste ,geschokt.
7. Het vertoon van heldhaftigheid in een groot deel van de pers en

over de radio en uit de mond van vele sprekers is in enkele we-*
ken veranderd in een kribbig zich beklagen over vreemde mogeixO-
heden, die ons niet begrijpen willen én een koppig, maar óïrsrfuSi
baar zich beroepen op vermeenden rechtsgronden, die de wereld,
•niet erkent. • .

8. Goederen, die de wereld zo nodig heeft en die men door een snel j
en gewelddadig optreden in handen dacht te krijgen, zijn in vlam-j
men opgegaan. j

9. De bevolking van Indonesië is volledig van Nederland vervreemd,
de Indonesiërs hebben in korte tijd geleerd, iedere Ne-dar Tender
als hun vijand te beschouwen. * : ' \. Op Nederland en zijn bevolking is een last komen ie rusten, die

op de duur niet te dragen-is, die het land berooft van zijn jonge
mannen en van de mogelijkheid om zich te herstellen van de gevol-
gen van de Duitse bezetting.

De gevolgen van de 21e,Juli ondermijnen de Nederlandse positie op elk
gebied; ze verscherpen de binnenlandse tegenstellingen, ze beroven om?
van een beter onderwijs, van meer w-oningen, van een goedkoper en uit-
gebreider voedselpakket, ze leveren ons steeds meer over aan buiten- \e machten. ~'~.-: \j hebben al deze gevolgen voorzien en er ernstig tegen gewaarschuwd.:'

tfhans waarschuwen wij weer en zeggen: "" ~̂  "'"' ~"\g de koers, want gewelddadige actie in Indonesi'ë is op dit

.Ok nog even als 'tie oren.

Ook een verovering van Jogja brengt geen oplossing.
Niet de verovering van Jogja of een doordringen in de bergf
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van Sumatra, maar de vernietiging van het Indonesisch nationalisme
zou een kans op oplossing kunnen bieden, maart
dat is niet te vernietigen; het groeit met de dag onder de druk van
het Nederlandse leger, zoals te onzent het verget zich consolideerde
onder de feuk ~der_Dultse maatregelenT
WiTj begrijpen de lübeilijkheden van de regering en wij begrijpen de
onrust en de aarzeling in de politieke partijen.
En we zijn van overtuiging, dat zowel de regering als de partijen ge-
diend zouden zijn met een duidelijke uitspraak van het Nederlandse
volk, dat het wil afzien van geweld en dat het wil terugkeren tot de
weg der onderhandeling^

Van deae zienswijze kan ieder, wat ook overigens zijn geloof of zijn
politieke mening is, blijk geven door lid te worden van onze vereni-
ging, ,

*' de enige, waarin nog steeds Indonesiërs en Nederlanders samenwerken.

Wij hebben goede gronden om aan te nemen, dat er nog mogelijkheden
bestaan om tot overeenstemming te komen,
wij zijn diep overtuigd, dat van het gebruiken van deze mogelijkheden
de toekomst van Nederland afhangt.

Wij zouden die mogelijkheden met U willen bespreken,
Het is nodig, dat iedere Nederlander, die tegen de politiek van ge- '
weid in Indonesië is, duidelijk van zijn mening blijk geeft. /
Het is nodig, dat hij zich, onafhankelijk van zijn politieke paiuij, |
op dit speciale punt uitspreekt. !

k.an dat 'doen, door lid te worden van de Vereniging Neder land-In-

De richtlijnen van deze vereniging zijn duidelijk: zij verklaren
zich tegen het geweld.

f Overdenk deze zaak, waarmee leven of dood van zeer velen gemoeid is.
f Bepaal Uw positie '

En wordt :lid door U op te geven bij ons secretariaat:

Sne 11 ius straat l, Tel. 555535. Den Haag. i1 i' ' ' - ' * i i i .i.-., r i M - i• -- ...... __ . • i
— -~— ~ -""Minimum contributies f .2.50 per kalenderjaar (f. l, 25 voor een half ;

jaar ef korter.) Te voldoen ten name van de penningmeester of per gi-i
ro Nr.75058 of per postwissel. , '

™* * *»

•

ZAKELIJKS MEDEDELING VOOR DE LEDBN:

Doordat verschillende leden, in of bij Den Haag woonachtig, zich heb-i
ben gemeld in Amsterdam, ondervindt o.nze administratie moeilijkheden J

i Teneinde onze cartotheek geheel bij te kunnen werken, verzoeken we ü
i allen (dus ook hen, die zich in Den Haag als 3jLd melden), ons ten

spoedigste de volgende gegevens te zenden:

i a} Zijt Ge lid? !
b) Zo ja, sedert wanneer?
c) Waar hebt Ge Uw contributie betaald, over welke termijn het

laatst en hoe groot was het bedrag?
V Zo Ge geen lid meer zijt, wanneer hebt Ge bedankt?
Over welke termijn heb Ge het laatst betaald en hoe groot was het
bedrag? /

-Gelieve-



-3- - ^

Gelieve deze strook met gegevens in elk geval op te zenden aan ons \, Snelliusstraat l, Den HaagT

Het Bestuur van
de Vereniging Nederland-Indonesiè", afd. 's-Gravenhage:

J.F.H.A.de la Court, voorzitter;
Mej.Mr.M.Y.M.A.Voitus van Harame, secretaresse;
G.Mataheru, 2e. secretaris;
Ir.H.E.l. Voitus van Harame, penningmeester;
Mevr.M.A,Dumbilaka-Ditmars;

. Baden Mas Soecïibbio.
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:Vereniging "Kederlond-Indonesi

Hiermede doe ik U toekomen:
1e. Een uitnodiging aan de leden van bovengenoem-

de vereniging van de afd.Zeist-Uriebergen,
2e. 3en ledenlijst van de af d. Zeist-Dr iebergen,
3e, Een aanschrijving aan alle leden,
4e. Een uitnodiging tot bijwoning van een weekend-

conferentie op 4 en 5 October, met bijlage,
e. Een verslag van deze weekend-conferentie.

De Hoofd-Commissaris van Politie,
. . j

de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
's-G B A V E IT H A Cr E .



A f s c h r i f t

Vereniging ,Neder;land-Indonesiè'.
KeiKersgracht 462,
tel. 35014. .

Amste rdam-G, 11 September '47.

Aan de leden van de Vereniging l lederlar .d-lndonesië
te Zo is t en- Drie berden.

C!
• JL. S

Door middel van dit schri jven heb ik: de eer U uit te nodigen -voor
een bespreking, welke geho; den zal worden op Donderdag. Ij? September
a. s. in Hotel "Victoria1 1 , 2de Dorpss t raa t 7 te Ze is t , om V uur TT. m.

Het is de bedoeling, dat wij gedurer.de de b e s p r e k i n g zullen over-
wegen, welke voor lieiitingsmogeliJKheder: voor beide plaatsen aanwezig
zijn of kunnen w o r d e n geschapen.

Blijkens door mij ontvangen ber icht ie een init iatief door een van
onae leden, na' overleg met mij g e n o m e n op üe 18de Augustus j.l. wat de
vorm be t ref t niet erg gelukkig ui tgevallen. Zoals U begrijpen zult is
ieder lid van onze organisatie gerecht igd, zo hij de aandrang .daartoe
voel t , het 'initiatief te nemen tot een bi jeenkomst van alle leden van
on;6e organisatie tt.;r plartse, ma; r hierbij zal in acht genomen moeten
w o r d e n , dat het l idmaatschap van onae Vereniging gescheiden wordt van
de funct ies , die men eventueel in een andere organisatie b e z i t » Ook
dit punt zal uit de aard der zae-k ever, op onze bespreking w o r d e n aange-
roerd . ,

In de hoop, dat U allen" aanwezig zult k u n n e n zijn,

Hoogachtend,

w. g. J . • • ; . ^ . j i i emens .

> ' J . V ï . j . .uie me ns .

(Secre tar is ) ,



.LEDENLIJST - .VAN DE VERENIGING- NEDERLAND- IHDQNESIë , af d. ZEIST -DRIEBERGEN,
(aangevuld met aan de I. D. Utrecht ter beschikking staande gegevens)". <' '

AMI&» Dr. Mohammed, geb. te Talana (N.0.1 . ) 27-1-0-1900, wow. Prins Hen-
,driklaKïï*27. ' . - '

. AMÏR-EOURNIBR, Carolina Margaretha, geb. te Joure 19-1-1-1900, ie
VAE ASCH VAN WIJK, Jk.vr. C .M. , , won. Driebergseweg 3.^'^-
BOLDEV?IJN, >W. , lid E . V . G . , won. Koppelweg 99.
DOUMA, A . , lid E . V . C . , Schaerweijdelaan 6,
GBHHIT.ZEN, Mr. , J., Platoiaan 33. K^V*
GRAMBERG^. Ds. Th. 'B.H.G., won'. Louise de/Cglignyplein 20,/V
VAN DER HOFP, ' L;M.-, won. Eike nlaan 31. %,4'"t/.
PBRKUIN, w.i , , Ing. N., Postbus 24.A>^ " J"^/J"
SLOTEMAKBR DE BRUINE, Me},.. Chto», won. Huydecoperweg / y ' ' - ' - / r •

. THORENAAR,, Dr. Ir. A . , won. Pletolaan 50. A ̂
LS ROT., G-uillaume Louis, geb. te Amsterdam 21-4-1881, won. Austerlitz,
lid G . P . N . ' • • ' ' - .
STIKKER, J .A, , won. Noordweg 63, lid C .P .N . , lid j J . V . C . , lid Vrijdenkers-
vererögiftg "De Dager-ad". . • - •

BOEltWINiCEL, Dr. F . , won. Wethouder TeselJ,nglaan 9
PLOMP, jJr. H.P.B., wen. Meênkselaan 13,/>^^X .
PLOMP-GIELINKS, Mevr. E. , won. idem. X'Vr^ • . ^
SCHUURMAN,' H. J_. , won.. Oosterlaan 49, waarschijnlijk identiek aan spreker
in Vlam-kamp te Junne bij Ornmen, georganiseerd door de stichting De Vonk,
van 3 tot 10 Augustus -1946 en voorts aanwezig 'in een Ylam-kamp te Appels-
ga op 21 en 22 September d.a.v. Bovendien waarschijnlijk identiek aan de
vroegere te Utrecht woonachtige SCHUURMAN, Hermanüs ^Tan, ggte, te Haarlem
5-8-1897. Deze veijtrok op 12-5-1926 naar Amsterdam Mauvestraat 61-1. Deze
was vroeger secretaris van de I . A . M . V . , ex dienstweigeraar, revol. spreker
en -propagandist» Hij sprak voorts , óp 8-3-1946 te Amsterdjaci ,op een vergade-
ring-van oud-leden .van de I .A .M.V. .

.VAN ENTER, H.,, geb, ? , won. Engweg 105, lid C . P . N . . . ^

\



A f s c h r i ft- »

Vereniging -
E D E E L A N D - I H D Ö N B 'S I ë

AMSTERDAM-C-.; September 1947.
Keizersgracht 462',,
Telefoon: 35014.

Aan de Leden van de.Vereniging Nederland-Indonesië.

r<L. S. ,
^ . •"

Gedurende enige maanden had het Landelijk Bestuur van onze organisatie
l geen contact met de leden op de gebruikelijke manier, nl. door middel
'j van een algemeen schrijven, ondanks de 20ste Juli eri wat daarop volgde.
(_en. ondanks de activiteit, die onze organisatie in die 'tijd ontplooide^

Wij roepen U in dit verband slechts de verklaring van Bestuur en Eaad
van 'Overleg van de 22ste Juli in herinnering, van welke verklaring
20.000 exemplaren in pamfletvorm werden verspreid, nadat zij in verschil-
lende weekbladen was verschenen, o.a, in het V r ij-M ede rland-numme r van
26 Juli, dat aan U allen werd toegezonden. H ie r op\voTgdeTeen r e e k s protest-

/ demonstraties in een tiental plaatsen, terwijl het aan de situatie aange-
paste standpunt van het Besiruur door middel van een circulaire aan de se-
cretariaten van de af de lingen^wer d toegezonden, '
ijdens de behandeling van de Indonesische kwestie in de Veiligheidsraad .
erd een telegram verzonden, teneinde het internationaal rechtscollege

[stappen aan te bevelen, die een einde zouden kunnen maken, san de toestand,
[die door hét ingrijpen van de Nederlandse militaire macht was ontstaan, ""
!Tot grote s-pijt van de overige leden van het Eestuur trad de Voorzit ter ,
'Mr. Gr.J. van Heuven öoedhart, die tijdens het sturen van dit telegram
dó'or vacantie verhinderd was, de Bestuursvergadering^ mee te maken, naar
aanleiding van dez-e kwestie af, U^
Ten laatste werd aan Jfe Verenigde Vergaderingvan alle Indonesische orga-
nisaties in.Nederlana ter herdenking van de Stichting van de Sepubliek
Indonesia van de 17e Augustus een schrijven gericht, waarin geconstateerd
werd, dat door het gemeenschappelijk vieren van de tweede verjasrdag van •
de Republiek de Indonesiërs hier te lande aan het" Nederlandse volk eens
te meer ^gedemonstreerd hebben, dat voor ieder waar lijkjna t ionaal voelend
Ifldon-esiër, Van waar ook afkomstig of waar ook woonachtig, de .Republiek
Indonesia het ware en hoogste symbool is van. de .Indonesische vrijheid en
Ixang tot eigen verantwoordelijkheid. Verder werd de verzekering gegeven,
dat de Vereniging Ne der land-Indonesië en allen', die zich door haar. ver-
tegenwoordigd weten in de nu volgende perioden meer dan o.oit hun beste
krachten zullen geven aan de vrijheid van het Indonesische- volk.
Uitvoeriger verslag over deze periode, z a l - U gegeven^ worden in het twee-
de jaarverslag op de tweede jaarvergadering, zo mogelijk in October. a.s»

J/Behalve dat de achter ons liggende maanden gebruikt zijn voor het voeren
"Tvan directe actia, is de tijd besteed-voor het nemen van' voorbereidende
ijjiaatregelen. Een centrale stuwing én ee.n centrale leiding kan bij de uit- .-

werking hiervan niet worden gemist, hoewel het zeker niet in de laatste : '
l plaats van de activiteit en het werfvermogen van onze leden zal afhangen,
lof het. organisatorische apparaat, dat in opzet aanwezig is tot actief le-
[ven kan worden gewekt.

Ziehier dan de schets van deze opzet:

1'Jf.CpNTAg.TGQMMISSIE NBDEBLAKD-INDONESIË.
Op Woe~nsdag, 1^ Augustus werd een vergadering gehouden tussen de ver-
tegenwoordigers van vele progressieve bladen en organisaties' en de ver-'

• • - . . . ' . tesenwoor'dijïerj



, tegenwoordigers van de Vereniging Nederland-Indonesië. Besloten werd:

/ ,a, onder leiding en langs de" kanalen van de Vereniging Nederland-lndone-
I sië zal' in de volgende maanden een zo br e-e d mogelijke actie worden -ge-

ƒ organiseerd, teneinde een nieuwe basis te leggen voor overeenstemming
tassen Nederland en de Republiek Indonesia. Teneinde deze actie te kun-
nen voeren, werd ingesteld: . -

b, een landelijke contact-commissie Nederland-iradone sië en zal tot de
"stichting van plaatselijke contact-commissies worden overgegaan. •

c. bij het voeren van de actie zal in 'de allernaaste toekomst worden uit-
gegaan van de richtlijnen, zoals deze door het Bestuur van de Vereniging

1 Ne de r land-Indo nes ie' zijn opgesteld in een vergadering van 6 Augustus
1.1. Deze richtlijtien zijn sedertdien verouderd en er aal op de week-end

conferentie getracht worden, deze nader aan de situatie aan te passen.
(zie hierover, punt 2.) * .

j . d. -alleen, de Vereniging Nederland-Indonesië, m. a. w. het Landelijk apparaat
j hiervan, de afdelingen op de/ui t personen bestaande actie-comité ' s - N e - t .
l derlend-Indonesië, welke tevens/fungeren als afdelingen in oprichting, zül-
(" JLen alleen naar buiten optreden, om'dat de Vereniging Neder land-Indpne- ' . .

sië naar doelstelling en structuur allen saaiafi.br eng t, die menen, dat na
de af keure__as3yaardi.p;e geweldactie van Nederlandse zijdie, een niéuwe'^ver- "*•
vertrouwenbasis e n wilsover èenKomBT ws~s8Tr^feaer leno" en Indonesië1 moet
worden gevonden. - ' , '

e. Het secretariaat van de Landelijke contact-commissie valt -samen met het-
centraal secretariaat van de vereniging Wederland-Indonesië, evenals de
secretariaten van de plaatselijke con-tact-cpmmissies zullen samenvallen
met de secretariaten van de afdelingen van Nederland-Indonesië, zo één
afdeling ter plaatse aanwezig is. Teneinde ten spoedigste tot oprichting

- - van 'nieuwe actie-comité 's te kunnen overgaan, zullen alle organisaties,
die' hun medewerking toezeggen of "reeds hebben toegezegd, zoveel mogelijk
adressen-materiaal, o. .-a. de adressen van hun afdelingssecretariaten en/

of personen, die bijzonder geschikt zijn, het werk van de comité'-'s ter hand
te nemen, doorgeven aan het secretariaat van de vereniging Wederl'and-

; > • - Indonesië, ïïa briefwisseling en persoonlijk bezoek kan. dan, vanuit het
secretariaat het oprichten van plaatselijke comité 's in de juiste vorm
worden gevorderd. . ' • • ' .

: l an deze besluiten werden de afdelingen per brief o'p 16 -Augustus in kennis-
^_ gesteld. Het - ' i a „.dus nu aan de leden en de afdelingsbesturen, om deze be—
'ïïet sluiten in overleg met/centraal secretariaat ten uitvoer te brengen,

- ! ' : 2 . WEEKJE IHD-GONPEBEMT IE . . ^ - • - • - • .

.-; ' Teneinde de richtlijhen van 6 Augustus onder c, genoemd' zo goed mogelijk
aön t,e passen aan de huidige situatie is op 4 en 5 October een week-ehd-
conferentie belegd. V/anneer U 'kennis heeft genomen van de bijzonderheden

' " hierover, vergat in de speciale bijlage, is een woord van aanbeveling en
opwekking ongetwijfeld overbodig, - - -- -

1. m MUG-D JAM33ATAH. : '

J De pogingen van ons bestuur, gedurende"' vele maahden ondernomen-, om de -.
-J- Brug weer in een nieuwe gedaante te doen verschijnen, beloven met succes
f\d te worden. Dit is hoog tijd, want een inzicht in de feitelijke

situatie, zoals deze ge'groeid is en groeit in -Indonesië, begint aan
steeds meerderen te ontvallen. Zelfs bij verschillende van onze ,le:4en mer
lèen wij, dat zij onvoldoende op de hoogte zijn. Worden onze plannen i.it ge-

voerd. dan zal' de Brug als wekelijks berichten-orgaan verschijnen in een om-
'vargvan 4 pagina's. .Zodra wij in staat -zijn, definitieve gegevens te

. ' - . ' . - • . . ~ • ' - strekken
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strekken, zult U dien ter. spoedigste vernemen*

4 J PAMFLETTEN. EN BROCHURES.

Het is de bedoeling, dat als resultaat van de . inleiding, die Prgf, _ ,'
Wertheim op de week-end-conferentie zal houden, en de daarop volgeïde -

een pamflet "zal worden samengesteld, dat evenals de folder
van 22 Juli in ' zo groot mogelijke oplage gratis zal word-en verspreid.
Heeda zijn verder bijna gereed 2 pamfletten, getiteld: "Voor de Vrede,
het Geweten"; "Voor de Vrede, de' Feiten"», Deze pamfletten, die voor
colportage zijn bedoeld kosten 25 cetit 'per .exemplaar. Een 3e'parnflet
getite-ld: "Voor de Vrede - de ^eïeldopinie"-. - "Indonesië in de Vei-^
ligheidsraad" is in voorbereiding* Verder aal in de. maand October van
de hand van Mr. Pruin een historisch overzicht verschijnen van de

^"Worsteling omheen nieuwe verhouding tussen Keder land en Indonesië"
gedurende de lajatste twee jaar, . . -

Dat het tot de' taak wordt gerekend van de afdelingen met hun contact—
.commissies en de leden om aan dit materiaal 20 groot mogelijke ver-
spreiding te geven,lijkt niet me.er behoeven te worden herhaald,

5. ACTIE VöOH EBW HIJDElMDB IvlEjJEB-PQLIKLINlEK IM DE- INDONESISCHE BEPTJ-

is .buitengewoon moeilijk gebleken, door daden sympathie te betui-
gen met de vrijheidsstrijd an het Indonesische volk. Toch bestaat er
de mogelijkheid om door een actie tot het verlenen van medische hulp
aan'het kind in de Hebjabliek Indonesia, iets in te lossen van de

l schuld,1 welke na de 20ste Juli mee.r dan ooit op het, Nederlandse volk
" te.n aanzien van Indonesië rust, Concreet betekent dit, dat wij een ac-

tie gaan voeren om een rijdende kinder~polikliniek naar de Indonesi-
ëche republiek te kunnen sturen. De inzameling wordt begonnen met de . .
ver-koop van sluitfcegéïs én briefkaarten, (kosten sluitaegels 10 cent
per stuk, ƒ2.50 per vel van 28 exemplaren, briefkaart, verpleegster,
met kind è. 10 cent) terwijl deze actie na alle waarschijnlijkheid zal '
worden'ingesteld met een verklaring van de medische sectie, welke een
bijeenkomst, voor Vrijdag 26 September, 8 'uur , Kei ze r s g-r acht 462, heeft
uitgeschreven,

6, &ELDAQTIB.. . - .

De 28ste Augustus was het 2 jaar ^eledeji. dat de vereniging Kederland-
Tj f lnn f t f f i i ë> ftflgr ^trlid v ooi .een vEliwilli^Zsameng-aan van de volken~'gajï:

Fëderland en Indonesië' begon» Zonder dat gij over de nodige middelen
ÜöB!^iikjbr^é'r'd"'~yan naar"geVraagd, de strijd aan te binden met de naar
voren tredende,, reactionnaire krachten en met het vooroordeel -en wanr-
begrip levend "in ons volk inzake Indonesië» In steeds bredere $agen
-dringt in de laatste maanden het nut door, van onz.e organisatie, die
door haar uitgangspunt en structuur in staat is, alle krachten-samen"

* te brengen, die strijden tegen het geweld en voor een rechtvaardige
foplossing* 'Het aantal leden' neemt dan ook dagelijks-toe en nam vooral
J zeer snel toe op de openbare vergaderingen, die na 20 Juli werden ge—
f organiseerd., Begrijpelijk is, dat dit resultaat, evenal's de in de aan-
' hef genoemde activiteiten van de vereniging, slechts mogelijk is gewor-

den, door vele financiële uitgaven. Onze vereniging gaat dan ook .op
dit ogenblik gebukt onder een grote financiële schuldenlast. Dit is
op het 'meest ernstige uur van de verhouding Nederland-Indonesië des
te catastrophaler, omdat op de vereniging een belangrijk deel van de
taak rust, om niet de, laatste kansen van vriendschap en'samenwerking
in het strijdgewóel te doen ondergaan. Teneinde deze situatie het hoofc
te kunnen bieden, heeft ons bestuur Mevr. Meulenhoff-de Ha-an , Prof,
Dr..W.Asselbergs, Prof .Dr . J .M.Burgers, Prof.Dr.f.Hellinga, Lou licht^

.ve-ld, W.L.Salm, Dr s. G-, Schipper J r » , Johan Winkler bereid gevonden om
een coramissie van financiële bijstand, te vormen» Deze commiasie ont—

• • • • - • . - ; . ' , . : • " , . . " • ' . • " - • ' • . • - " - ' • ' - " leende"--'- '
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leende aan de bo'vengeschetste 'situatie de vrijmoedigheid om zich,tot een
IQQtal leden te wenden, met de vraag, of zij bereid waren een groot- be-
drag, en wel zo .mogelijk ƒ,100.— af te staan om de schuldenlaat van-de
vereniging Nederland-Indonesië te delgen, zodat het enerzijds mogelijk .
zou wo'rden, de rampspoedige gedachte te laten varen, dat de Vereniging
op dit uur door gebrek aan middelen zou worden opgeheven en anderzijds,
dat het mogelijk zou worden geacht, dat zij zich met hernieuwde energie
aan faatt^nieuwe ac t ie ' s zal kunnen •teijden» ' . •

In ons Iréatste schrijven aan U werd gesproken over plannen voor een herfst
campagne. Onze plannen liggen thans in eerste aanleg VOGJC U,, maar zij zijn
üoor zeer veel uitbreiding en verbetering vatbaar» Op de a.s. algemene
vergadering bestaat voor wijzigingen en aanvullingen alle ge Ie ge nhe.id,
maar laten wij .nu reeds allen de schouders zettett onder datgene, wat nu_
reeds is uitgestippeld.'

•y

J.W.E.Kiemens-Secretaris„



A f s c h r i' f t .

VERENIGING N E ~D S H L A 'K D - I N U O N B SI E .

AMSTERDAM C,,
Keizersgracht 462
Telefoon 35014.

L • S. f ' • .
* ^

Zoals U reeds bekend zal zijn,- belegt onze' organisatie de 4e en 5e
October een Wsekend-Conferentie met als inleiders: ,

^ >•" Mr .- Th. A. Fr u in ••
Prof. Dr. H. Kramer
Prof. Mr. v/ . E. We r the im.^

Voor de meningsvorming van progressief Nederland kan deze Conferentie
van grote betekenis zijn. Het zal' daarom op hoge prijs worden gesteld,
als U door Uw aanwezigheid e ft zo mogelijü d'oor Uw deelname aan de dis- .
cussies in deze richting zult willen meewerken.

Gegevens welke U bij eventuele deelname nodig hebt, vindt U-a l s bijlage..

De wens uitsprekend, dat onze bijeenkomst een nieuw inzicht e n ' e e n nieu-
•we activiteit tot resultaat-aal hebben, teken ik namens het bestuur

w.g . J . v / . j .Hiemena*
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DE VERENIGING'jjjjXQjLAND-IMDOI^jiJE, Keizersgracht 462, Amsterdam, organi-
seert op Zat eMag",' ^e^2o^ag^_0 et o bej? een Weekend-Conferentie in de
Internationale s ch'öolvoo'r"1Iï^y sb'ê'g'ee^^e te -Amersfoort (Leusden)» '

Inleiders: Mr. Th. A. Pruin; De worsteling om een nieuwe verhouding
• tussen Nederland en Indonesië;

Prof. - Dr.. H, Kr aemer; De 20ste Juli in de Aziatische werke-
. lijkheid;

prof. Mr. W. _ g. We r t hè irn; Richtlijnen .voor een Indonesisch be-
leid, -.

Ruime gelegenheid tot discussie en onderling contact in rustige omge- •
ving» Max, 75 logerende deelnemers, inschrijving in volgorde van opgave.
Totale kosten (logies, maaltijden, enz . ) /.7.5Öper persoon.

Aangezien een instituut als de Internationale school voor Wijsbegeerte
helaas niet de beschikking over hoteltoewijzingen heeft kunnen krijgen',
zijn wij genoopt, U vriendelijk te verzoeken voor het bijwonen van de stu-
die-conferentie, mee te willen brengen per persoon, de volgende bonnen:
brood 800 gram, boter "50 gram, suiker 50 gram en zo mogelijk een kaas-
bon, een melkbon, iets koffie en thee. Het gevraagde (behalve brood)

unt U- natuurlijk ook in natura meebrengen. Tevens is het buitengewoon
wenselijk, dat U zelf voor 2 lalkens, sloop -en handdoek: £,orgt„

Zaterdag: 3 . 3 0 - 4 uur

5
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,00
,05
,15

8.30 "

Zondag: 8.30-9.30"
9.30 "
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00
00
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00'

45
uur

n

.PHO.QBAMtëA.

Aankomst te Amersfoort (rio'iting A ' d a m a.15.49,
Utrecht 15.12 of 15.52, Apeldoorn 15.33» 2wolle
15.10 of 15.57). Bij het station zal bij voldoende
deelname een speciale bus gereed staan. Kosten
per rit ƒ.0.25. Laatkomers kunnen gebruik maken
van de no rma le -busd iens t , richting Arnhem, ver-
trek station, uitstappen halte Hertekop.
Opening van de .conferentie.

.Inleiding kr. Th.A.Pruin .
Maaltijd.
Inleiding Prof. Dr. H. Kr aemer.

Ontbijt.
Kerkgang of wandeling.
Discussie over de inleidingen van Mr.Pruin en
Pro f .Kraemer»
Lunch.
Inle iding ïr of .Mr. W .F. \Ve rthe im.
Pauze.
Discussie over de inleiding van Prof.
Sluiting van de Conferentie, Met de

V/e r t hè im.
bus naar

Amersfoor t , vertrek trein richting A ' d a m 18.00,
Utrecht 17.58, Apeldoorn 19.16, Zwolle 19.12 uur.



Inlichtingendienst ZBBR GEHEIM.
i l Utrecht . ' . . ' - . , . " '

*C/13-953'47,

Verslag van een weekend-conferentle, georganiseerd door de vere-
niging lederland-Indonesiè', gehodden. op Zaterdag 4 en Zondag 5 October

' 1947 in de Internationale school voor //iisbegeerte te A tne r af ,0,01?. t' (Leus-
d e n ) . Als sprekers traden op: Mr .Th.A.PRUIK, Prof ."ïïr. ïfrISiAEIkïEB, Prof.'

5111 Mr.-y.JiVVERTHSIM en een zekere SA1TDEBS, aangeduid als de secretaris van,.
—~"~ de.,-„ÉOS-l.JLss,i.?_(^neraal. Voor het programma," 'aTs'iiïe''d'ë''""'d^''''öö'fïVö"ffat!!!rë~'^öf"ai;-

. verwe ze n naar' "de' "bijlagen. Het pro gramme, werd volgens plan afgewerkt. -|
De belangrijkste aanwezigen waren: • .

t —Prof.Mr.W-.?.'.7EETHSIM, Amsterdam.
-Prof .Dr . II.KRASMEE, Amsterdam.

Mr.Th.A.FHUIlI en echtgenote , Amersfoort . - ' . .
"J..W'.E.RIE3*üi'ïJS, 'Amsterdam, secretaris ver. Mederland-Iridonesië.
-ALHïïHT• ïffl LA GOUHT,
-Prof. E. DE VBIES en echtgenote . -

.^.-SANDERS (se er e tar is__Commi3S ie -Ge ne r aal). .'
H. M~ V&7! rfAr;]JWltrS.V^iï"5 ~ "™~~ * - •
TAÏJ HSUTEIT G035DHAST. . • -

•^TOi-nriS,' kamerlid C . P . N .
GO Bé. A -v i .

j , . iMIDDEïïDüEP en echtgenote (o'ud assistent res ident , lid vm. Ü . D . A . P . ) .
. . kr. TAJ1B NAPIS, Maantensdijk (Utrecht) .
^Dr. MOHAMBfflD AMIB, geb. té Talana 27-10-1900, wo.n. te Zeist. ;
- DALILOEDIN (Perhimpoenan Indcnesia), Ams t er-dam., •//',,. . - - ,,:-:, . ' . , , , ,

SOEDIBJO) Malino-studenten. -
BAZOEKI •)/**..
BETOMO ')'-v ' '
GIJP • .-

— SIOTEMAKE? DS HRUIHB
DAVIDS -

BAS r.-* .'
SCHIPPERS en echtgenote .{,r- • > ' * . . . '

/ ^) BE GE MAN (Me d. student te Utrecht, gegevens nog onbek-end),
-Dr. VSSDCTOEN en echtgenote. '

VA1' LESUWEF - - ' . - • ,
.EIS1.C3ÏÏS en echtgenote., (ouders van de secretaris van de Ver, Ïïed.-Ind,)«
'RI3MEMS (broer van de secr. van -de Ver^ Ned.-Ind.öi» ' " •
BOVENKAMP : '

Prof.BUHG^HS, De l f t . - ' ^ ' ' .
' *»* BfiïT B. VAiT TEIJN (Haarlem, Israëliet),. -
/n •i-.-.-Il\Ql5ASBT-GOSLIl;GH, geb. te. Amsterdam 16-2-1900, echtgenote van Prof.Dr.

ff. Marcel Gilles Jozef MIULAEHT, geb, te Brugge 12-2-1893, won. ..te Utrecht.!-
HJCILLÉiviAïJ en echtgenote, • . '

J^|^!TEKB,jEG, Amsterdam, (is als me^l-i-opa na de bevri.1dj.ng naar Indone-
3 gewees t ' en -zou deel hebben uitgemaakt van'een .progressieve" groep

_ildaar) ' : . ' ü/ - ' . . .
^ • j SCHUL7E3i/iAW (psychiater) e n ech tgenote . ' v

1 P^evr. EGG1HK. ^ > • • • • • - ' . '.

"VEEïJSÏRA.
2B G-RAE of DS GRAAF.
ÏEH KBOliME, Delft.

—KIINKEUHSBG, Ams.terdam, student en journalist.
VAN WEZSL en echtgenote .
OUWEHAND; - r • * 'Mevr . ' d e
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ï£evr. DE JAGER.
ir. SCHUT, Amersfoort ,
ICOSTïïR of CO'STER.

De lezingen 'en de discussies hadden over het algemeen een zeer rus-
ver lo.op en , waren van ernstige aard,
.De strekking van het besprokene kwam hier op neer :

Feitelijke li<iuidatie der .koloniale verhoudingen,
G-een Malino-politiek, ' • .'
Erkenning van de Hepubliek en wel zo snel mogelijk, .
G-een terugtrekking-der t roepen alvorens een overeenkomst is bereikt .
en de Hepubliek over een machtsapparaat
t roepen kan vervangen,
Personeelswisseling over de gehele linie

beschikt , dat de Nederlandse

Hoofdzaken, van de lezing 'van Mr. Th.A, Pruin:
a. De verhouding tussen Nederland en Indonesië is .misgelopen door ver-

zuimde kans op de Hoge Veluwe en dosr Linggadjati ,
b. Dr is geen y/erkelijke e rkenn ing van de Republiek,
c. Er bes.taat geen positieve samenwerking van de zijde van ¥ederland,
d. De 'Malino-politiek is onjuis t ; men wil van de verschillende staten der

Bepubliek, provincies maken,
e., De b reuk m e t ' d e Republiek dateert niet van 20 Juli,

Voorts :
Verbeter ing van de situatie alleen door volledige

Se publiek en we'l zo snel mogelijk.
i . Troepen kunnen niet terug voor .overeenstemming is

<1 publiek 'beschikt • over een politie-apparaat dat de taak
« t r o e p e n kan overnemen,

I^et "Republikeinse gezag- moet ook in de bezet te ,ge bieden erkend wor-
dep, dus "geen interim regering, en in_de_ uitvoering, van Linggadjati moet
"de" Republiek een overwegende positie innemen, ' l ""~-

maar- van 27 Mei»

erkenning van de

bereikt en de Re.-
der .Nederlandse -

i}è inzet van de discussie hierover,
zijn van opzetteli jk regeringsbeleid,

was dus, dat de fou ten uitingen

Discussie:
, MDDEKDOHP:

FRUIN:

>3Z3'L E35 KOSTER!

Ir. SCHUT:

KLINK3ITT3BR&;

Mevr . 1 MIMAERT:

TAJIB NAPISï

Op de Hoge Veluwe wilg.e de K . V . P , niet mee, wanneer
doorgezet was zou er een Kabinetscrisis zijn gekomen en
een koloniale oorlog. De Hepubliek heeft zich bewust

"niet aan Linggadjat-i gehouden.
Sr was geen koloniale oorlog moge lijk 'dooi gebrek aan
troepen. De buitenlandse contacten van de Hepubliek wa-
.ren formeel in strijd met Linggadjati, maar noodzakelijk
om relief te ver tonen aan de zelfstandigheid van de
3epubliek. - • ^ .
Van Mook is on ju is t vooral met de Malino-politiek, Men
moet van Mook' in alles wantrouwen.
I3e eerste fout is geweest de mentaliteit van September1945. • . , ;
Van Mook, Spoor en Den 'Haag. zijn schavuiten (hierop volg-
de een ernstig protest van de voorzitter en het publiek
in de zaal). * • . ' •
De regering is geheel te. kwader trouw en heeft op alle
beslissende momenten roet in-het eten gegooid.
De lTederls.nd.se houding is een vechten voor de executie-
ve macht van de Kroon. •

Hoofdzaken van de
Deze onderscheidt

lezing van Prof.Dr,
Vier vlaknen:

H. Kraemer

1e. 'Het
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•1e, Het Nederlandse vlak, . . ' •
2e. Het • Indones i ache vlak, - • . ,'
3e, Het Internationale vlak,
4e» Eet Aziatische vlak.

Toorts: . _- . .
Van Kederlsndse zijde is er onmacht. Men herkent niet het revolu-

tionnaire in de situatie, uien lijdt aan, zelfverblinding door te geloven
dat de koloniale verhouding werkelijk is gel iquideerd».

Alle daden van de TTe de r la rider s worden door de Indonesiërs beoor-
deeld vanuit hun streven naar zelfstandigheid. ,

je Indonesische que-stie is geen interne.
jïuen verliest de Aziatische solidariteit uit ,het oog.
Conclusie: • • ' •
We, moeten goed beseffen, dat we ingrijpen in Aziatische verhoudin-

gen, door onze strijd in Indonesië.

Discussie
Prof .DE TTïISS:

TA J13 ÏÏAPI3:

Ir. SCHUT:
Prof .KRAEIvffiR:
YAÏÏ :Y

2iet in alle Asiatiscbe landen twee groepen en wel
een feodas.l-kapitalistisehe-en een communistische
groep. Daar tussen 'bevindt .zich een tussen-partij, ril,
een socialistische. Met deze tussen-partij moet nu Eu-
ro.pa in contact t r eden , d . w . z . in Indonesië' met de
part i j van Sharir. . • . .
Aziatische • solidariteit, tengevolge van de verdrukking
door het «Vesten en niet een band door de Islaml
Inforrnesrde naar de houding van China,
China is Azië, .dus' steunt. China-, de Hepubliek,
Als va'n Mbo k. de Aziatische constellatie niet begrijpt, .
is h.'j geen goed staatsman. '•

loc. W. F. ../ertheim:
te hechten aan de actie van
wegens geldgebrek» Als onz.e .
alleen doordat Keder land door
gedwongen. De Verenig ing Ixe-

Hoofdzaken van de lening van Prof.
Volgens hem is er niet veel wa--r.de

de Vereniging Sederland-lndonesië, o.a.
idealen verwezenlijkt worden, dan is het

- internationale verhoudingen ald-us .wordt
• •der lf ind-indonesië heef t tevergeefs geprobeerd om de regerings-politiek .

de be invloeden. - Pogingen o ra na de politiële actie voor de radTb- te mo-
' gen spreken zijn mislukt. "Maar we hebben één ding in ons voordeel, we '

hebben de tijd mee" v aldus spreker, " • : , . :
.De Kón-coöperatie in de bezette gebieden bewijst duidelijk, dat men

aan de opbouw van een eventuele staat "Java"'-:ni'et kan beginnen, want'
daarvoor heeft met .de medewerking van de nationalisten nodig* Sn daar-
enboven Amerika zal Ilederland, niet steunen. "Er moet echter snel een

/fioplossing komen, want ik v/eet uit zeer betrouwbare bron dat er kapers
' » o p de kust zijn", aldus spreker'. • ' .

-Het allereerste is, dat men moet zorgen w e e r met, de Indonesiërs
aan één- tafel te ,komen. De Republiek zal echter, gaïanties van derden
eisen, "Tevens moe- ten w i j , a n d e r e mensen hebben , -d i e de onderhandelingen'
zullen .voeren. Belengrijk is echter , dat die andere mensen met dezelfde
mensen van de Republiek zullen onderhandelen, Van Mook-moet" weg", al-
dus besloot Prof .Wertheim zjjn lezing.

.Hierna sprak Sanders ongeveer als volgt:
De Ke-gering heeft geen positief programma, maar wacht- af, Hij acht

het nist onmogelijk, dat militair optreden door gaat, omdat de- Republiek
volgens de-Neder landse opvattingen g e n o e g - f o u t e n , maakt om dit te recht~
vaardigen. . • . . '

Dé Commissie-Generaal heeft direct na de politiële actie een ont-
werp- ver klaring opgesteld: • - . ' . . ' . ' ' • -

1e. Erkenning van de Eepubliek op basis Linggadjati, ' •
2e. Geen versnipperingspolitiek,



r->

/r,

3e» Onderhandelingen moeten met dezelfde Hepublikeinse regering
worden gevoerd, '

4e. .De bijstand aan de Eepubliek, moet door haar zelf worden geko-
zen, -.. . • . :

5e, Orde en . rus t moeten gehandhaafd worden door Indonesische poli-
tie, onder internationale controle, en het Republikeinse be-
stuur in de bezette gebieden moet onmiddellijk worden hersteld»'

Spr. achtte 'echter een verklaring van de regering in deze geest

• x
niet te verwachten

Discussie:
Prof. DE V3IES:

VAN HBUVEÏÏ G-OÏÏDHABT

STOKVIS: .

De Indonesiërs mo.etea eerst zelf over de f e der-at ia
plannen praten en 'daarna met de Nederlanders ove,r
hun verhouding tot Nederland.
Déze was aeer pessimistisch. Hij zeide: "V/ij kun-
nen geen propaganda voeren door geldgebrek".
Linggadjati is zeer wankel en misleidend. Wij voe-
ren daarmede een politiek van schone phrasen; in
de grond van de zaak gaat het toch om de deviezen,
"Wij hebben alleen,een oplossing te verwachten
door de werking van internationale machtsverhou-
dingen. In de eerate plaats moet men de Republiek
een eigen p]l.aat(s in de federatie geven".

Hieronder volgen enige opgevangen vertrouwelijke mededelingen:

SAEDEHS:

AIiHBBT DB LA COÜRT:

V

Beweerde, dat de verklaring van 21 Mei op de vol-
gende manier tot stand is gekomen: De Commissie-'
Generaal hed vlak voor haar vertrek naar Neder-
land richtlijnen opgesteld over een nota aan de
ïiepubliek. Sanders en van Mook zouden- deze richt-
lijnen uitwerken. Van Mook verklaarde echter het.
wel alleen af te kunnen en heeft een en ander in
geheel andere geest uitgevoerd.
De heren Kraemer, liemens, Weji^theJLm, Van Band-
wijk e-n de JTa IJburt zijn "ïn ,de maand éepfembëT'143.^-
llehs een weeleend óp uitnodiging van de "Fabian
Society" naar londen geweest. Ze. ̂ hebben flagJLJLJlf1 l
onderhoud_ van .dr,M_jiM,._meJ;_Sharif::-gehad. Deze was

'TAJIB NAPIS:

TJ3H KEONITÏB;

uitermate opgerekt en was stellig van plan tot
een overeenkomst te komen en wilde de, uitvoering
van deze overeenkomst daten garanderen door een;,

•derde partij. Hij zou zeker aan dit laatste punt "v

vast houden. ' t
,Kort na. Linggadjati waren plannen in ver gevor-

/ d e r d e staat van voorbereiding om in Nederland .
l een bureau van de He publiek te vestigen om Kede,r—
\e krachten vo.pr da. Republiek te werven. ISfc
}is inmiddels niet doorgegaan.
'Deze heeft in Delft gestudeerd en is aldaar voor-
zitter va'n de Vereniging Nederlsnd-IndonesièV ,

: • • Thans is h'ij tijdelijk leraar aan de M.Ï.S. te Rot-"
. " " • - • terdam» Volgens h e m i s d e terugtrekking v a n V a n

Heuven Goedhart als voorzitter van 'de Vereniging
Nederlarid-Indonesiè' niet zoals vermeld wordt,
,maar hij heeft dit alleen gedaan, omdat' hij 'volgens

( betrouwbare bron aast op het gezantschap te
- Praag.

Bern.: De aanwezige verslaggever van het A.K.P. mocht.de discussies niet,
publiceren, - ' •- -

. • ' Utrecht^ 6 .Octobeï ,1947,
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1_ Augustus 1947.
W.Teyn.

xxxx

G E.H K I M.

In het mij bij Uw terzijde gemeld schrijven toegezondeh /
verslag van de Groepscommandant te Aalsmeer d.d. 28 Juli 1MV,; .
No«29/47 betreffende een op 26 Juli 1947 te Aalsmeer gehouden/
vergadering van de Vereniging Nederland-Indonesië en de C«P«Ni,,
werd als spreker genoemd W.Teyn, wonende te Haarlem.

Bij een terzake ingesteld onderzoek is gebleken, dat de
naam W»Teyn niet in de Bevolkingsregisters van Haarlem of de
randgemeenten voorkomt, doch wel Bernard Bugène van TIJN> geb*
te Haarlem 30 Juli 1910, Israëliet, advocaat en procureur, wo-
nende te Haarlem, Parklaan 65. Hij is vermoedelijk lid van d®
Partij van de Arbeid* Zijn persoonsbeschrijving is als volgtj
Lengte 1.70 M* Gezet postuur* Donkerbruin haar met kale schedel»
Joods uiterlijk. Heeft een kunstgebit en draagt een donkere
bril met dikke glazen.

Ik moge U verzoeken te willen doen-nagaan of aan de hand
van deze persoonsbeschrijving wellicht kan worden vastgesteld
of spreker W.Teyn identiek is aan B JE .van Tijn bovengenoemd,
met het resultaat waarvan ik gaarne in kennis zal worden ge-
steld.

HET HOOÏD VAN DE CENTRALE
VEILIGHEIDSD^NST
Namens deze'^/—•>

J.G.Crabbeiidam.

Aan de Heer Districtscommandant
der Rijkspolitie,
te ^
A M S T E R D A M . (0.).
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POLITIE HAARLEM
Afd.Inlichtingendienst ^
No. I.D.94/1947

R A P P O R T

Ter voldoening aan het verzoek van het Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst te 's-G-ravenhage, vervat in diens schrijven dd.
2 September 1947, No, B.20197, geheim, rapporteert ondergetekende,
G-ERARDUS SIMON KAPTEIJN, agent van gemeentepolitie te Haarlem, tevens
onbezoldigd rijksveldwachter, dienstdoende bij opgemelde afdeling, het
volgende.

In de registers van het Bureau van Bevolking te Haarlem, noch
in die van de randgemeenten komt de naam voor van W_. TJgyHt. die propa-
gandist zou zijn van de Vereniging "Nederland-Indonêsië ï Bli jkens
verkregen inlichtingen is in de gemeente Haarlem wel een lid van die
vereniging met overeenkomstige naam woonachtig, namelijk B.E. vaji Tij[n_.

Blijkens de registers van het Bureau van Bevolking te Haarlem is
EUGENïï VAN TIJN, geboren 30 Juli 1910 te Haarlem, van Neder-

landse nationaliteit, van beroep advocaat en procureur, Israëliet,
aoon van ELIAS VAN TIJN, geboren te Puttershoek 22 Januari 1869

/en« HENDRICA OOSTRA, geboren te Utrecht 15 Februari 1875.
-"̂ Blijkens verkregen inlichtingen studeerde hij na zijn middelbaar onder-
f/wijs aan een universiteit te Amsterdam. Zijn vader (overleden) was werk*
J zaam bij het destijds bestaande bijkantoor van de "Nationale Bank"
alhier. Zijn moeder oefende het beroep uit van vroedvrouw.

Op 21 Augustus 1939 huwde betrokkene in de gemeente Haarlem met
Christenvrouw genaamd JELTJE ATTEMA, geboren te Sloten 4 October

916, die vóór haar huwelijk verpleegster was. Zij zijn in deze gemeen-
te woonachtig aan het adres Parklaan 65.

Tijdens de Duitse besetting werd B.E. VAN TIJN uit het kustge-
ied verwijderd en hij vestigde zich te Amsterdam aan het adres Sparren-
eg 25 II» Naar verluidt werd hij later niettemin gearresteerd, doch
ij zou, door zich te hebben laten steriliseren, in vrijheid zijn ge-
teld. Momenteel oefent hij tezamen met Mr.H.J.M. TONINO een advocaten-
praktijk uit aan de Damstraat 23 alhier. Blijkens verkregen inlichtingen
is hij vermoedelijk lid van de Partij van de Arbeid. He1#.s echter niet
vastgesteld kunnen worden of betrokkene als spreker van de vereniging
Nederland-Indones ie* optreedt.

/ Ter oriëntatie of met W. TEYN wellicht B.E. VAN TIJN wordt
bedoeld zij de navolgende persoonsbeschrijving vermeld.

Lengte + 1.70 M. G-ezet postuur. Donkerbruin haar met kale sche-
del. Joods uiterlijk. Kunstgebit en donkere bril met dikke glazen»

Tenslotte zij vermeld, dat van B.E. VAN TIJN op politioneel,
noch op politiek gebied alhier iets nadeligs bekend geworden is.
Typs RWy
Go 11 s 9*S Haarlem, 30 September 1947

De agent van gemeentepolitie
te Haarlem,

_ .S.Kapteijn.
G-ezien:
^Haarlem, 4 October 1947
,̂ 3e Hoofdcommissaris van Politie,

J

J.Pontijne.



UITTREKSEL

Voor I.OD....2.9.6. :..:• Naam Y.er....:..EederJ.and.«IndQii©.s.i.e-.

Origineel in OD;..1Q82........:, , , ;..

Volg nr Ag, nr.21200 Aard van het stuk -li.jst. va& buitettl, organisatie S

..._: ..: '. „ .'. Afe. .....M?....look : , ; Datum 1.3....9.*,4.7. :

Lijst van buitenlandse organisatie, welke zee-r gaarne publicaties
-uit Indonesië ontvangen. Door s.v,p. in beslag genomen. Uit Min.
van Doorlicht ing der ind on.Rep. - Tjilatjapweg 4 Batavia - gehaald
op 2g Juli 1947. , ''

' / . ' • " -

NEDERLAND. . . . - •

3."De Ver. «HIDERL^ID-INDONESIË" ^ ~ •
Éeizersgraclit 462
AiföTÈRDAM C
NEDERLAND . ' . . . . . -

ÏERHIMPOENAN INDONESIA
S7 J^W.Brouweróplein

. A M S T E R D A M

r
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Uitgetrokken door Afd./Sectie

A.L. 17249-47

Datum
7.7.48
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UITTREKSEL

Voor PD £96 Naam Ver,,.;..MdeElan^rIMl.e....Qjgjanlsa1?Jle.,

Origineel in .OU 7.8Q A ; Naam '..'J!¥C....e.n...CEH...i...a.....Iadie. ,.......,

Volg nr Ag, nr. ...£0.19.7 Aard van het stuk Y.e.rSlag...Y.Ö.rliad.er.ing

„. , :.... Afz/...Rij.£spolitie...AaBmQ.er '. Datum 28.«.7.».4:7...

Vergadesing van de Vereniging Nederland-Indonesie en de CPN te
Aalsmeer op 26 Juli 1947.

Uitgetrokken door PE Afd./Sectie , A0.d....4. Datum ..,..8.*10.48...

/A.L. 17249-47
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CENTRAIE VEILIGHEIDSDIENST »s-Gravenhage, IS Augustus 1947.
Javastraat 68.

B.20065. Tel.:182750.
Dict.'.III. Typ*JTSi " ' JLJ* ƒ
Onderwerp": Protestvergadering tegen het gebruik >^t^'__^^,,.

van geweld in Indlë-, / ^/H^^^£L
\ .„.-—v**"******1̂

, . , , , . ' • GE HE I M. /_

"'• Kort verslag van de openbare protostvergadering, gehou-
den door "de Nederlandse Vrouwenbeweging", in samenwerking met
"de Vereniging "Nederland - Indonesië"" en "de Algemene Neder-
landse Vredesaetie" {A.N.V.A.} op Dinsdag, 29 Juli 1947 in het
gebouw "De Vereniging" aan de Willemstraat te 's-Gravenhage.

In de omgeving van het gebouw werd door leden van de R.C.P,
^Tribune), het A.N.J.Vé, "de Nederlandse VTouvrenbeweging» en de
P,I. gecolporteerd» Verder werden steunbonnen aangeboden voor
Nederlandse militairen, die de dienst in Indie hebben geweigerd
en daardoor thans in moeilijkheden verkeren. ,

Er v/aren circa 700 personen aanwezig, waaronder een groot
aantal Indonesiërs. Nadat de vergadering was geopend -door:
Mr» Madeleine Vilma Margaretha Aurelia VOITUS VAN HAMME'j gebo-
ren te Wenen, 16 Augustus 10'lS, wonende te 's-Gravenhage, ver-
kreeg PALAR het woord. Hij werd met een langdurig applaus ont-
vangen, waarop hij antwoordde met: "Ik zal U begroeten mot do
oude groet van de S.D.A.P., maar dan vertaalt in het Maleis:
"Mordeka". Hierbij hief hij de rechterhand met gebalde vuist op.
Een der aanwezigen riep: "Indonesia moet vrij", waarna een spreek-
koor van jongelui "Merdeka" driemaal herhaalde.

Palar besprak de politiële, actie in Indie on 'de omstandig-
heden, die hiertoe hebben geleid* Volgens hem hebben boiitLe par-
tijen zich gesteld op het standpunt van het accoord van Linggad-
jati, doch beiden zouden het anders hebben geïnterpreteerd, Ne-
derland ging uit van de historische rechten, terwijl de Republiek
uitging van het zelfbeschikkingsrecht. Hij besprak de verschil-
lende bestandsschendingen aan.weerszijden, van Indonesische zij-
de een duizendtal- en'van Nederlandse zijde enkele tientallen
gevallen, '"Aan do 'republikeinse zijde hoeft geen gebiedsuitbrei-
ding plaatsgevonden on van Nederlandse zijde wel. Onder druk van
buitenlandse mogendheden heeft de republiek vrijwel alle eisen
ingewilligd". Verder'weidde hij uit over het verloop van do on-
derhandelingen, waarna hij een uitspraak van SJARIFOEDIN;'"Liever
dood dan slaaf* aanhaalde,

• "Nederland zegt", aldus spreker, "dat in IMonesiC oen on-
houdbare toestand bestaat en dat daarom de Nederlandse troepen
zijn opgetreden, doch in Nederland bestaat een onhoudbare toe-
stand, daar hot militair, optreden elke dag 5 millioen gulden
kost en Nederland dit niét langer kan volhouden.

•- ..; , "... " ' ' ' > •- -. Het
Verzonden aan; '.' . •• : -

• Z J£. do -Minister van Binnenlandse'Zaken,
Z.E. de.Minister'van Justitie, -
De Hoer Hoofd der. Af d. ZEI B van de Generale Staf,
De Heer Hoofd Sectie III, ïf.I.D.. Marinestaf,
De Heer Hoofdcommissaris van .Politie te Amsterdam,
De Heer Hoofdcommissaris van^polltie te Rotterdam,
;De Heer H9ofdc0mftis:sa.ris van Politie te Utrecht,
"Dé Heer Hoofdcomttti&sarïs!van p"ölitiè;-te Groningen.
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Hot grootste struikelblok, dat nu .verhindert om tot rede-
lijke verhoudingen te komen is de aanwezigheid van de militaire
macht, welke aanvankelijk bedoeld was als beschermingswap'en,
doch nu een aanvalswapen is geworden* Wij willen thans niet on-
derhandelen met het pistool op de borst. Dat kan alleen als
"Dr* VAN MOOK van het geweld» de troepen terugroept en de toe-
stand wordt hersteld, zoals die was tijdens de afgelopen perio-
de der onderhandelingen".

Palar ontving aan het einde van zijn rede een stormachtig
applaus.

Hierna wekte een bestuurslid, een meisje (naam onbekend)
namens het A*N.J.V. de Nederlandse jeugd op ooi samen met de In-
donesische jeugd te strijden tegen het. voeren van "de koloniale
oorlog"»

Vervolgens sprak: Gerard NABRIHK» geboren te 's-G-ravenha^s,
l November 190J5, wone nde te" Loc hem, namens de "Algemene Neder-
landse Vredesaotie"» Hij zeide zich te schamen deel uit te maken
van het Nederlandse volk, dat na vijf jaar dictatuur en na ken-
nis te hebben gemaakt mot concentratiekampen, het aandurft thaiB
in Indonesië een oorlog te ontketenen. "Wij moeten alles doen om
aan dit gebeuren een halt toe te roepen. Deze oorlog is alleen
begonnen om Nederland wéér in het genot van de economische voor-
delen te stellen. Deze oorlog kan een zeer lange duur hebben.en
wanneer onze moeders kinderen baren, is dat voor. de oorlog en
wanneer onderwijzers kinderen opvoeden in de allerchristelijkstc
plichten» dan staat deze opvoeding toch in het teken van de oor-
log. Het einde aan deze oorlog kan alleen door Uw houding worden
gemaakt. De grote algemene Werkstaking is uitgebleven en zelfs
de partiële werkstakingen haddon geen effect. Wij moeten onze to~
talo persoonlijkheid inzetten om een einde te maken aan dezo to-
tale koloniale oorlog"*

Na de pauze sprak Mevrouw Anna Aloida AIMA - HEYNEN, geb.
to Emmen, 8-1-1909, won. to A m s t e r d a m , ' '

Zij verklaarde, dat do volksvertegenwoordiging niet repre-
sentatief meer is. "Dit blijkt uit do algemene stemming ton aan-
zien van het optreden van do Nederlandse troepen in Indonesië,
alsmede uit monsen uit Protestants-Christelijko kringen en uit
de houding van de Zendelingen* Wij moeton do moed hebben op onzo
eigen mening af to gaan. Hot gaat nio't uitsluitend om kennis van
zaken, doch om hot hobbeii van Inzicht in de gebeurtenissen van
deze dagen. Wo kunnen spreken van oen ontwaakt Oosten en dit be-
treft dus niet alleen Indonesië.

Men spreekt nu van "Politieel optreden" on sdfs van "Ge-
weldtoepassing van eigen soort"..HITLER is op dezelfde wijze be-
gonnen. Wo moeten de feiten simpel zien. Er wordt nu woor ge-
sproken over do mogelijkheid, dat binnenkort de onderhandelingen
weer zullen worden heropend, doch is dat mogelijk-na dczo twee
weken. In onze democratische samenleving is alles vastgelopen CM.
nu moeten wij een oplossing zoeken.. We moeten een regering hebben,
die werkelijk ons volk vertegenwoordigt. Het nieuwe elan van het
vrijheidstrevon in IndonosiO moet ons de kracht geven om to be-
reiken, dat Indonesië werkelijk vrij wordt".

Hierna verkreeg Mevrouw Mr.. PetronollaJEvordina ELDEHING,
gcb. te Rotterdam, 6-10-1909, won. to Amsterdam, het woord.

- 3 ..
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Zij beweerde met ontroering kennis te hebben genomen, dat
de Nederlandse Regering niet in staat ia geweest, het conflict
in Jndonesië zonder wapengeweld op te lossen* Zij besprak het
gebeuren in,Zuid Gelebes, waar duizenden voor de ogen van hun
vrouwen en kinderen door onze soldaten werden doodgeschoten»
"Het is juist, wat Prof,ROMIJN in "Vrij Nederland" schrijft, dat
niet wij het zijn, die het onrecht ondergaan, doch het zelf doen
uitvoeren» Over dit alles hebben wij ons diep te schamen en dit
schaamtegevoel moet in daden worden omgezet". Verder behandelde
zij de valse voorlichting van onze militairen in Indie, zowel
door de R.V.D., als door hun superieuren, "doop wie onze jongens
tegen de Indonesiërs worden opgehitst"• "Deze schande kan alleen
uitgewist worden,, wanneer wij bewijzen, dat wij waard waren in
Mei 1945 bevrijd te worden". Zij deed een beroep op «ons verstand
en onze gevoelens, opdat alleen die ene kreot gehoord zal wordon
"staakt het vuren"* "Geen oorlog, doch terugkeren tot onderhande-
len". Voorts maakte zij een vergelijking tussen Indie en Spanje
en de vrijheidsstrijd, die nu nog wordt gevoerd. Hierbij haalde
zij de woorden aan "Beter staande te sterven, dan knielend te
leven". Na gememoreerd te hebben, dat tijdens de betoging tegen»-
over JPranco-Spanje op 18 Juli 1947 op de Dam te .Amsterdam, niet
over Indie gesproken mocht worden, hekelde zij de Nederlands^
democratie. "De Indonesiërs zullen hun rechten zolang opeisen,
tot zij de vrijheid'bobben. Wij hebben de plicht.om de volken,
die nog onderdrukt worden, te helpen on onzo stem zal .gehoord
worden, Indie was meer geholpen met de 3 millioen, die dagelijks
voor ons leger in Indie wordt uitgegeven1*, aldus spreekster»

Verder deed zij een beroep op alle vrouwen om intensief
mede te. leven. "De moeders moeten het als eerste plicht voelen
zioh niet alleen te wijden aaii' 4<3 levens van onze kiaderen, doch
ook aan die van de Indonesische» Onze taak is een e-inde te maken
aan de. oorlog in Indonesië». Zij .eindigde haar toespraak met do
opwekking overal protest te laten horen, zowel in protestverga-
deringen, als bij de Regering,

Mej. Voitus van Hamme las daarna een resolutie voor, welke
aan de Regering zou worden verzonden. In dezo resolutie werd de
teleurstelling uitgesproken over het feit, dat do Regering tot
het aanwenden van geweld is overgegaan en het goschil niet op
vreedzame wijze heeft kunnen oplossen en eindigde met een verzoek
deze heilloze weg to verlaten en de oplossing op vreedzame wijze
door arbitrage te zoeken*

Er ontstond rumoer en uit de aaal werd geroepen "Eisen"*
Na kort overleg werd medegedeeld, dat het laatste in de resolu-~
tie niet verzocht, maar geëist-zal worden*

De vergadering werd te £2*30 uur gesloten. Do collecte
voor de bestrijding van de onkosten bracht f.97,97 op,

O.V.D.

Coll,:Z/D.



INLICHTINGEN DIENST
"D' E L F T.

Delf-t,2
Volgno.

4AUG'1

In aansluiting op het bericht van da I.D.Deirt,Nir.;5^A7 i

dd.2ij. Juli 191^7,ba treffende de afdaling Dalft ,van da Ver**

eniging Nadarland-Indonasië,baricht I.D.Dalft het volgen- |

da:

Volgens ver kragen inlichtingen bestaat het bestuur van

de afdeling van genoemde vereniging uit de navolgende "per-J

sonen:

^.geboren te Soerabaja,Vporz it ter : Al ber.t
-...•... • n m,t H i l - H

l Juni 1925,student,wonende Maarten Trompstraat 26 te

Dalft .Hij is sinds enige weken naar Amerika vertrokken en

man i s ' baz ig aan .nieuwe voorzitter te zoakan. Z i j n ouders

wonen te wissenaar» -

Secretaris: Gerrit Hendrik te Kronnie ,ga boren te Winters--

w i j k,20 Juni 1918, landma te r,wonende Hof van Delf tl aan 1|0

te Delf t.Zie omtrent ham bericht I.D.Dalft No.l66Xlj.6V

Penningmeester rJPetrus Johannes Brandenburg,ge-boren te

Rotterdam,16 Maart 1898,electrote chnisch Installateur,wo-
*

nende Oude Lange d i'j k 22 te Delf t.£ijn naam komt niet voor

in de alhier gehouden administratie .Van hem is be.kend dat

hij links georiënteerd is.

Propagandiste: Christina van Bargen,geboren te Delf t,6

Maart 1917,voe t-pedicure ,wonende Maarten Trompstraat 26

ta Delft.Haar naam kwam voorheen in de alhier gehouden ad-

ministratie niet voor. . '

Aan dan Haar Hoofd van da C.V.D.
Javastraat 68

's-Gravenhage-,

I»D» Delft .



CENTBAES V3ILÏG|gpSfpJfST ^«-G^avenhage*, l Augustus 1947.
' raat/èö^

tel* s 182730»
Dict*VIII. typ»; SvD.ll.

Onderworp: ProtestveTgacTeriiig. ' ,
t^gen'het Piegering.sbeleid

' - > . ' 't.o.v. Indië. "-

' - G E ft g r M. •

Verslag van de openbare "Protestvergadorihg^ tegenzet
gebeld in Indonesië", onder auspiciën xmn de Vereniging $ë*er«
<land»Ihdonesië eü de vereniging Nederlandse Vrouwenbeweging,
gehouden te Amsterdam, .op Zatedag 26 Juli 1947, te 20 tmr, in
de Apoilohal» „ ^ , . .

Deze vergadering *as aangekondigd door middel van a^nplak-
biljetten en was tpegankeliAfc op vertoon van een toegangsbewijs
a f. "

D« l$id'li% berustte Ifttlf '^rees, Jfeff^EP^y e/v Soonito,
te lSwöllé'̂ 18 Oötob.ej.'.ï^bfi «onf Oèft?it van der . V.oe&straat

51 to Aaetorclaitt» XBest^arèlif" vajft d'è Ned;Yrou^enben9eging)»

1) Sl.la.ajbeM .tOffff^jTy geb.» to EcHtveld 11 Deecpber 1892, o/v
i» *e~ "Jimjltje^èïk; (Gome enter aad^ïid • y<5ör ' de. P . v.d

Voor de"

r^K flatffiqua .Vffl $$§miM.j geb* to Gcr ->hem, 9 ETovombc-r
^ ondorlïiijgw; ^o^« tb lün sterdam* (He o ."•;'. redacteur ?Vri3

en bogtiuupslid yaaa 4o voronigir^: !rKedorland- :
.

Nicod îBUs PAI<A^« gcb* te Rooröèkan (Mcnado) 5 Juni.
'1.90Ö.» won* te 4fs^ür"d:am*''tHi3 bedankte als lid van de P«v.d»

/Set Arbeid, *ln vertiahd/ïiilitaire actie '"in Indonesië en Zal zijn
,Ka«ierzc-tel tor bcsAhikkiiig stollerö* " • * •

4) Jehafine^ Jaegbufi .BïïS^S^gebé to ÏÏtrcc.ht 16 ScptoriJxer 189$,
• , won*" Itó - Asastërdam, "vaij- behoort ,tot ^én dor ,ecvon Hoi^vorma

zlcfe ^ij do S^Ódl»P-* hadden aangosloton)*

gebouw on. in de aaal ^crd gocolpbrtoard mot ver
schillende tJ-^dschBifton o.a, "De Vlaai'"', "InStf1. "Vri3 ï^derla
t|T/7orkcnd ïfcdorland" en "het Socialisme". In hot gcboijp» 1iï,c*doB

"AANi - ' ' • . " . ' - ' '
2 .E. da -Minister van BinneniLandsQ ZB.ls.oh.' ~- .. f . \
Z.E. do M&alsjtor van Jus'tltjfe '" , - "
.ZvE, do Minis-tör Van^O^-r^ét- Gebicdsüolpn "" * • ' . .
dgr." CoBimlssarl'? ^br iïloftlJjgln 301 de"P^övv-ïföQrd Holland

.dBr* Hoofd afdellhf" IZËB^y^fe -'de- (Jcncrèlo " " "'
dHr. Hoc^fd -

vaïï
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* § *

uitvoorders te c-harteron* -' ' y -

yor,volgons- besprak hl$ de • schendingen v^ua do
rtDo Hinistor^Projsldöntv heeft -g-o s-prökon óvo£- hot duizendmaal.
schonden van do 'doffiaxeatiÊli'jii door do Indonesiërs en 'onze mi-
litairen hebben .déze lijn 'niet j of nagenoeg niot geschonden"»

,PIiorop las spreker .een ettaat voor "uit oen in Batèvia verschij-
nend blad genaamd "In het > Vizier" } welk blad onder dq- militair on

•aldaar wordt verspreid "en -waarin het navolgende .stond vermeld*
'.'De ^Nederlandse militairen zi jri -wel £n hot bozit van1 den schiot-
•Wap'en maar niot van. Jcpgcls» D-it Kas, volgens de scljrijvor- in

• g-enoeiad blad, geen bczW.a-ar. vtfant dan gebruiken zi^.&aar hïBl
ïtfcnk sttik staaf ^aarnrcdo zij de tegenstanders aan de grond vaist
konden priemen* (gerocpt "Scfeande" en; een flaitconeert was hierop-
het gevolg)*
"Dit blad| a^,dtts spr-êker* moet Mlntste? Be&l bekend zJtjti* ter-

• wi5l'hl5 mot de inhoud hier-vaa >,$$ do hoogte moet zijn» of Indien
zMf&s niet het -geval is daji dd^nt hot toch, 05- do wcrktafel van
ï<ïinister Jonktiian vo©r t© ' '

' Eierha ' sprak hi;j over «de fcrxexii' di<r,' VolgatBhenij in: Bèta-
vla bo^tact,* -Ifevfouw Schermerhorn- had feett p-orsoonlljk jnc4'Ggüc"ucl
•dat zij, indien %%$ Ïfo4e'^lands[e\ail'±tairem In do hospltalqn be~
zocht^ haar naan Jt^et diiï'fd^ .to noomony tdt vrees TOMDJ? mo-
lest van de z^tjdo^ dor mllittiiren,
"Dooj1 in Indonesië o en 'koloniale, oor-log to eïitfestenen* begaat
Nederland een zéSeMJk- kwaad an. een-p^l^tlek-e-d^aaöi«^d, Neder-
land 'heelt het" -overleg "^eiï d'é "aiftófeé^ öl§ faiddei ter "be-s3-4oh-*
ti«g vaïi g^stht-ïlcai ,aa«vagapA ^n daaa^osi '-heeft' Ne'dwland, ;|(§én'
r-echt-öb Isf^peïiis -<s*p iet --nemen, zolang dez^ a^btf*og-è iïl*et Is Ing e--
roeper^1» Bi3 elndigdq met- hot Doorlezen van .oc.> gedeelte Uit' het
Indonesische, vojksliod, , . , - , - -

Na do pauze word hefr woora gegeven aan faïar* Bij het ver-
inon van- deze spreker 'op -het -podium, werd er daverend goap-

. plandisseord en $erd door ct$ aantoözigen staanöo-j waarvan. plandisseord en $erd door ct$ aantoözigen staanöo-j waarvan d<&
nicc-stenBiet gebalde vuist j de1 " internationale " "eczkjjrigen. Spreker
dankte voor dozo ontvangst^ -l1Dit lied, /aldus •spreker, herinnert

- 1 -mij acn mi jn- oudo partij, dö-S.D.A.Ï1»^ waar -ik mj.
aaïi denk", Hi|" sprak- over het standpunt vr.ri de P, v. d, Arbeid
betreffeade-Nedeïlaïids-'fedobesise^e kn?Astioj'%clk .standpimt
niet- deelde en ^êardborjJbt4^[ tleze partij had' jabot en verlate^*,

Spreker stSiatsd Uitvoerig ötil bij hot ^eco.ord v-ain-Lingg,adja-
ti en hoo'd'at is -bereikt namelijk door de Nederlands via hun
historische reeh%en"on,4o©r ,de Republiek, via haar zelf bp schik*
kin^-echt. Daarna sprak hij over de" argumenten door Öb' Nederland
se Regering aiaiagevoerd, ter ontketoniiigvan" de oorlog, n, l, dat do
Republiek do grand^da-chte -van" Linggad-jati veri/erpt eh de on-
houdbare toe stond, in Ind-oaesi^e* Jt2ou dez-e. onhoudbare toestand, '
eldüs spreker yu^eei^ betreis^iïig hebben op do enorme militaire
uitgaven voor Hed«rlaïïd"t - - , - ' ,

Vervolg eng -sprak, 'hij ,QV&T het beroep" dat
gedaan pp de , TO€>raön^£fajaleJ|iïdiDn&sis:clie leider-s»
onderhandel©^ en. do Jfcpf>ep;ïin;-ter3Lig naea? htm 'uitgangspunt dan ZCL ;
ïki^Van hca-lba gBajag'l'*1. 'JfonE -itf©|; Dr*v*Hook «& 'hot gebeid das.'
ikt "Merdokafl* ' , ' • • -• - - t . - " ' -. ' . . . . . . , . - 4 ** ., - , -



Ds.Buskcs hot woord verkregen hebbende/1 begon te spreken
over do historische roeping van de Nederlanders tegenover Indo-
nesië* "In de vervulling van deze historische roeping faalde
onze-Begering* Het is onze diepe overtuiging, waaraan wij met
diepe weeniood donken, dat onze Regering tekort is geschoten*
(Gefluit en geschreeuw in do zaal). Ui j zijn' het met de Regering
eens dat er een onhoudbare toestand in Indonesië heerste. Wij
ontkennen evenmin dat zij geen lankmoedigheid aan de dag heeft
gelégd» Maar op de tweesprong gekomen, koos de Regering het
politieel optrödem dat is de. oorlog. Waarom heeft'do Regering
niet de weg van arbilr'age en bemiddeling ingeslagen1? Dit was
haar roeping. Door Inzietting van'het militaire apparaat ontstaat
de verwijdering tusseïi Nederland en.Indonesië.

Over de R eg er ing sp ergonen zal ik niet spreken». Ik bon er
vaa' overtuigd,dat zij ooflijk zijn geweest in hun Christelijke
en Sociale opvattingen. (Geschreeuw uit de zaal: "Kom er maar
oörlijk vooruit, niets verbergen,,durf je het niet te zeggen
enz,) Ds.Buskcs herhaalde hierna nogmaals de door hom uitgespro-
ken overtuiging omtrent de Regoringspersonon* Wij moeten thans
dezo Regering hot halt toeroepen terwillo van Indonesië, tor-
wille van het socialisme, tcrwille van het .Christendom* Do le-
gering moet de bemiddeling aanvaarden, opdat JLn do kortst moge-
lijke tijd oen einde aan do oorlog komt"» . ,

Nadat nog een resolutie word voorgelezen clic aan de Regering
zou worden gezonden, waarbij de vergadering haar diepe teleur-
stelling uitsprak over het optreden in Indonesië, de erkenning
dat door beide partijen fouten zijn gemaakt; -terwijl er met de
meeste nadruk bij de Regering opaan werd gcdronrjen door arbitra-
ge en bemiddeling éon einde aan de oorlog te maken, word de ver-
radering te 22,45' uur gesloten»

Kbg moge worden opgemerkt, dat van do aanwezigen ongeveer .
Ô/o communistisch georiënteerd v a s j hetgeen blüuk oioor hun In-
terrupties, het reageren op het gesprokene en'het opstaan met ge-
balde vuist* In het bijzonder werd Ds»Buskes vaak g o internat*-

,/ poordj daar deze spreker nog al vaak het geloof naar voren bracht
en" blijkbaar in zijn uitlatingen niet fel genoeg wa'sj naar de
mening'van de aanwezigen* De int er r U£ptLes7 maakten op Ds.Büskcs
kennelijk nog al voel indruk daar hij, emotievol uitriep, dat
wilde men mot hom in debat gaan. zij dit op straat konden doen.
Vermoedelijk hoeft Ds. Buskes zijn rede niet. goheel uitgesproken.

G.V.D»

Coll,: dB*



R O T T E R D A M .

I.D. Hb« 761.

G E H E I M .

I25JUUW

24 Juli 1947.

EUR~4U B

\s wordt bericht, dat door het te Amsterdam

gevestigde hoofdbestuur der vereniging HedejrJLajad_r_.
in verband met het politieel optreden van de Nederlandse troe-
pen in Nederlands- Indi'ê, op 21 Juli 1947 aldaar een bijeenkomst
werd gehouden met de bestuurders der verschillende afdelingen,
teneinde de houding te bepalen, welke de vereniging ten aanzien
van dit optreden diende in te nemen.

Besloten werd, dat door de vereniging op legale wijze
tegen dit gewelddadig optreden bij de Regering en verdere daar-
voor in aanmerking komende instantie's zal worden geprotesteerd
en stelling genomen, doch dat zij zich zal onthouden van het
propageren of steunen van stakingen en verdere daadwerkelijke
politieke actie hiertegen.

Namens de afdeling Rotterdam werd deze vergadering bij-
gewoond door de secretaris van deze afdeling 3.0 hef f er , Frie-
drich Hellnuut Reinhard Hans, geboren 10-5-1917 te Weenen(0osten
rijk) , wonende te Rotterdam, Schietbaanlaan Wo.l7b.

Deze bijeenkomst werd ook bijgewoond door de te Amster-
dam wonende Palar « L, H. . (afgetreden 2e Kamerlid P. v/d Arbeid).

De afdeling Rotterdam, waarvan als voorzitter optreedt
de Bruin, Willem, geboren 26-11-1896 te 's-Gravenhage, leraar
ïTederl.taal en geschiedenis der gem.H.B.S., wonende te Rotter-
dam, Burg. Meineszlaan Fo.47a, telt thans ongeveer 60 leden,
onder wie l of 2 Indonesiërs, van wie de namen nog niet bekend
zijn.

Maar werd vernomen zou het ledental van de vereniging

f in zijn geheel circa 1600 z i j n »
Voorts werd vernomen, dat de uitgifte van » De Brug -

i j Djjembatan "wegens gebrek aan financiële middelen moest worden
/ gestaakt. Het voornemen zou echter bestaan om dit periodiek

weer zo spoedig mogelijk te doen verschljneny^wr •
l

VVr

Terzonden aan t Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, Javastraat
68 te 's-Gravenhage.



,,.Inlichtingendienst Delft

Nr.392/47

^elft,24 fluli

De I.D.Delft heeft de eer U hierbij

komen een op f oensdag ̂22,̂ 11 1 947-verspreid pamflet van

het bestuur van de afdeling Delft van de "Vereniging ïïeder^

land-Indonesië".

De' samenstelling van dit afdelingsbestuur is nog onbekend

doch hiernaar zal een onderzoek, worden ingesteld,waarna de

I.D.Delf t U zal berichten'.

I.D.Delft

Aan de Heer Hoofd van de C.V.D.

Javastraat 68

(s-Gravenhage.

L. IT-IT.C

.:•?"



,lfl!»!r<!)tfcMW.l

'J, , . . . - . .
Dnesie*'

T I J F L A. N . G E > J A E S N hebben wij .gezucht onder de druk van •
' de'Moffenlaars.. (Zij kwamen, .eerst met vliegtuigen, later- met hun horden, ,

die onderdrukking en terreur- brachten, • , '

"Doch 'in"' Indonesië zijn nu Nederlanders gekomen, eerst met vliegtuigen,
later met troepen,. O N ; Z E * J O N G- B N-_5 ,• en wat zullen zij
Indonesië- brengen ? '" '" - ..... . • ' . ••

E' L o G : :
W I J hebben ons J&rJ^2J^;£i£ ve.rr.et tegen on^e onderdrukkers, -lij "hebben
...... «.misschien. . .',", ••„ in die ti;j d '-.iets •goleer'd. . .*. . .
Maar ieder- recht, om afkeurend te" spreken nv.er "MOFFÈNBICETHODE'N" zal -V • * ' .

•.in de toekomst zijn ontzegd/ indien - G I J . W 'E R K E B S , toestaa't
'dat bijna dezelfde methoden door onze e i gen.' Nederlander s worden tofegspast.'
De1 Vereniging Ne der l and': Indonesië keert zich tegen de regering;

Ie.. Omdat de Republiek ons op alle punten tegemoetkwam,, uitgezonderd
de gemengde gendarmerie . éénpunt dat niet- in de overeenkomst .van
van Linggadjati was • opgenomen. . ' • . •" .

2e* Omdat de Regering een politiek van -het stellen van ultimata heeft
gevoerd, wat .neerkwam, op het eenzijdig afdwingen van concessies. a -

' ' " ~" • ' . ' ,

3e. Omdat het gemeld, dat nu wordt toegepast- iedere samenwerking in' de .
toekomst' onmogelijk maakt* " • ' ' . . - , . '

Bovendien wprd' het ontstellende besluit 6m tot acties ov.er te -gaan ' .
genomen, , zondag eerst on:: e volksvertegenwoordiging .te raadplegen, dus

. U W S T S M K W A. M ..D U S' N I E T 'AA N,*. B O D ' . '
"• • '" " • -"^S ,'•

Uw enig antwoord kan nu éle.chts zijn', U te. vergetten tegen de onder--
drukking van het Ija^onesische Volkj aoaTs gi j "tneTns verzette - tegen
do Duitse terreur. ' . . : , -

Uw afkeuring dient Z I 'G . ï ï C O N C R . E E : T - . T E U. I T E Ü\T, zodat
/ Regering Uw .kreet zal horen : '• ,• . * , t

V R E D E l ' V . B E D l ' - I N .1 N D . O N E S I E « .
' ' ' . . . ' !/ ' ' .

:S'P O E D ;I G E H E R V A T T I N G- . D S R

V R E. E D Z A M E" O N D E R H A N' 'D E L ' I N G E N -: ,J J
/ - . • . ' ''x . ' i

. ' ' . . ' . . 'Bestuur Vf deling 'Delf t. „ . .



D E
I. D.
H A A G.

Doss.4/15. • G E H E I _M«.

Van welingelichte zihjde werd vernomen, Vfa*1Thet Hoofd-
bestuur van de "Perhimpoehan Indones ia" veéHr"j3"oelte-'doet
om leden te werven onder'de'nieuw aangekomen).'Indonesische
(z.g.Malino) Studenten te Leiden, Zij tracht.--momenteel ook
nieuw kader .te vormen en tr'acht dit te 'bereiken door het
systeem van cellenbouW.
__j—ŝ **&eze poging heeft tot heden geen succes opgeleverd en
geen a-steel nieuw aangekomen student^is lid geworden van de
P.I. In dit verband valt het ook op, dat geen enkel 3?.I,- .
lid tot de "Roepi" werd toegelaten.

Verzonden op 17 Juni 1947.
aan:, het Hoofd" van de C,V.D., alhier.

Volgno.

1 9 JUNI1947



A F S C H R I 3 ? T.,.

Afzenders

VERENIGING ÏÏEDERLAMKINDOMESIE
Keizersgracht 462, Amsterdam-C entrun
Telefoon* 35014.

Amsterdam, April 1947.

Aan de Leden, Contactadressen en Afdelingsbesturen,

Onze organisatie, die door velerlei oorzaken in de laatste tijd
minder naar buiten is opgetreden, dan in voorgaande periodes,
heeft nu, teneinde het hare bij te dragen tot een succesvolle
uitvoering van Linggadjati, een pamflet in massa-oplage uitgege-
ven, waarin tegen de achtergrond van de huidige situatie in
Indonesië, drie eisen worden geformuleerd. Deze drie eisen zijnj

Ten eerstel dat de Regering eindelijk aan leger en ambtenarij
laat voelen, dat het haar ernst is met haar politiek.

Ten tweede* dat de Regering op de sleutelposten die figuren neer-
zet, die bereid zijn, de verantwoordelijkheid voor
een werkelijke Linggadjati-politlek te aanvaarden.

Ten derde* dat in verband met een snelle verwezenlijking van het
accoord van Linggadjati een begin moet worden gemaakt
met de uitvoering van artikel 16, m.a.w. dat aanstond
begonnen wordt met het verminderen van de Nederland-
se troepen-sterkte in Indonesië.

Om nu de verspreiding van dit pamflet tot een succes te maken,
roepen wij al onze leden op, actief hieraan mede te werken.
Dit kan, wat de afdelingen betreft, uitstekend gebeuren door ©p
l Mei betogingen, welke zowel van de kant van de Partij van de
Arbeid als van de C.P«N. worden gehouden, een colportage-avond
te organiseren.

Individuele leden kunnen zeer goed op eigen gelegenheid dit werk
ter hand nemen, b.v* met behulp van geestverwanten, die nog
geen lid zijn van onze organisatie, terwijl dit werk ook na l Mei
In hun omgeving kan worden voortgezet*
Leden,, draaft Uw

De kosten hiervan zijn*

per exemplaar f*
per 100 azwD.pl* 9»
per 1000 " 85,

Ondergetekende Kaam s
Adres*

E.O.Z.



\e Afdeling

Bestelt hierbij exemplaren van het pamflet! Na LinggadJatlJ drievoorwaarden voor succes»
De betaling Is geschied ®p glrontuamer 321321

per p©srtwii»«l» c

typ. i SvD»l*
Collot y/r.



20 Juni 7.

17435.
oen,
vdlf» SvD.2. O K H E I M

Vereniging "ftederland-Indonesii *•

Xk heb de eer U ter kennisneming aan t® bieden afschrift' van een
circulaire van de vereniging ?Hederland~Indonesië", naar de Inhoud
waarvan ter bekorting verwezen moge worden»

HEÏ flOO.JRi
VElLK
namens

AAHt '
de ïïeer Hoofdccsïi issaris van
Politie
te
A ?.; s f E a a A n.



Vereniging

< Amsterdam-O * Mei 1947»
Keizersgracht 452
Telefoon 35014

Aan fle Leden van de Verenigin Nederland ̂Indonesië ,

D OS BRUG-DJAMBATAK,

Hetgeen zich reeds maanden lang liet aanzien is gebeurd» het
laten verschijnen van ons Maandblad "De Brug-DJombatan" is voorlopig
niet meer mogelijk* liet een eenvoudig rekensommetje in noot l wrdt
dit nader toegelicht.
Telkens en telkens weer hebben wij een beroep op onze leden gedaan
cm voor vergroting van ons leden-aantal te zorgen, Scaanigen hebben
zich hiervoor moeite gegeven» maar helaas, hun aantal was veel $n
veel te gering*
Wanneer in Januari, onze leden aan onze oproep gehoor hadden gegeven
om ieder één lid aan te brengen en begrepen hadden» dat een beweging
ale de onze slechts een grote activiteit kan ontplooien Bet steun»
vooral materieel» van een groot ledental, dan zouden wij op dit
ogenblik niet genoodzaakt zijn geweest het blad op te heffen, dat
door haar naam en haar embleem een symbool is geworden van vreed-
zame samenwerking tussen Nederland en Indonesië.
Qf is op dit ogenblik j nu een nieuwe, zeer ernstige er is ia in Bata-
via is ontstaan, het verdwijnen Ven de Djambatan zelf een symptoom?
Wij weten het niet, al zijn wij in het geheel niet gerust. Maar wel
weten wij» dat de reactie zal juichen bij het verdwijnen van one
maandblad-. Hoeveel harder zal zij juichen» wanneer het haar mocht
gelukken een definitieve breuk tussen Nederland en de Republiek te
bewerkstelligen.

E) PA&FIETACTIE

Teneiads het onze bij te dragen» haar dit te beletten* Tenein-
de een energieke en loyale uitvoering van d© 14-ncgad j at l -over een-
komst te verzekeren, heeft het Bestuur een pamflet uitgegeven; "üfa
ytnggadjati, drie voorwaarden voor succes" .Het is onze plicht te
tonen, dat wij er nog zijn en dat wij actief zijn» Eet ia onze plicht
alles te doen wat in ons vermogen ligt om het verder afglijden naar
een gewapend oonflictTe voorkomen* Leden van Köder land -Indoneei», •
in de strijd tegen de reactie, die door haar rijkdom, haar militaire,
economische en ambtelijke machtsposities steeds vaster in het zadel
komt, moeten wij alle krachten mobiliseren» uw bestuur vertrouwt,
dat ü het daarmede geheel eens bent én daadwerkelijk bereid bent,

a) van de ü* bij deze toegestuurde 6 pamfletten ©r 5 te versprei-
den en de opbrengst van deze 5 pamfletten, zijnde f, 0*50 per post»
wissel of op giro 52.12.21 over te maken f
b) onverwijld één lid te werven. Wil onze organisatie iets
bereiken» ja» wil zij naar bulten blijven optreden , aan

lid«luut noodaaeliJ e wij menen, dat igaer ld« die ernst .

tie te
onze doelstelling» in staat is een geestverwant .voor onze

aaen.
Al kan Djambatan dan niet verschijnen, het Eestuur zal haar activi-
teit niet verminderen en het zal, in nog grotere mate dan vroeger
een beroep doen op de individuele leden en hun offervaardigheid,
niet alleen in materiele zin, maar ook in werkkracht* 1)

V '

, ' . . 2 -



3) REIZEHDE ÜSKTOOKSTELLIHG .

Als eerste resultaat van onze plannen aal door onze Vereniging
in sameawerklög mt de stichting «Vrij nederland*1 een reizende ten*
toonstelling worden georganiseerd van foto's affiones en films, w«lke
een duidelijk beeld geven, hoe op dit ogenblik Indone ei 9 leeft en
werkt*
De tentoonstelling, welk© bedoeld is ter voorlichting v w. het publiek
In brede kringen^ zal de grote lijn van de regerlngspolltiek eajaiöage-
rat In het woord Llnggadjati, ondersteunen*
Allen, die mede hun krachten willen geven voor het doen slagen —
(ook in financieel opzicht) - van deze tentoonstelling! b «r* door het
houden van toelichtende lezingen, door het mede htlpen organiseren
vaa plaatselijke vertoningen of door propaganda» kunnen aloh daartoe
aanmelden bij het Secretariaat van de Vereniging: Keizersgracht 46£f
jüasterdam*C « t telefoon 35,014.

Deze zomermaanden worden voorts door het Bestuur gebruikt
voor het najaar een groots plan de Campagne op te Betten, dat
zl jds de doelstellingen der Vereniging kan dienen, anderzijds
materiele grondslagen kan verstevigen. Voor de uitvoering van dit
plan de campagne zal te zijner tijd dan een ernstig beroep op de
werkkracht en werkkracht der leden worden gedaan» Zo mogelijke moet
in iedere plaats een actieve Jeiplaf deling worden gevoratd» Alleen
al voor c olportQgè-^rk^aaHflïedejri moet; iedere afdeling over jeugdige
krachten kunnen besohikken* Van de Jeugd moet onze Vereniging het
vooral „ hebben* Ieder, die een constructief idee aan het Bestuur h»eft
tebieden, wordt verzocht zich daarmede zo spoedig mogelijk tot de
Secretarie te richten»
WIJ versagen niet t Nederlanders en Indonesiërs moeten In vriendschap
tezamen optrekkent Een -Inspanning' van het gehele Nederlandse volk'öffi,
ons werk te steunen is meer dan ooit nodig t

Namens het Landelijk Bestuur»

~J.W»B*Ri©jnen8 - Secretaris*

1) Het laten verschijnen van één nurmaer van Do Brug Bj&sbatan
kost bij 16 pagina's f.7SO. — , dit is voor 12 numaers f.9000#—«
Daar het aantal leden 1750 bedraagt en het aantal abonné's thaaa
250t ontvangen -val j dusi 1750 x 2.50 plus S50 X 3*75 » f. 4275*-
plus f. 937*50 » f. 5312, 50.
Hier komen dan uit de aard der z»aak nog administratiekosten en derge-
lijke bij» Een verdubbeling van het aantal leden en abonzUM/s is dus
minimaal nodig*

ONEERGE'ffiKENBK
Haam; , Adres:
geeft als nieuw lid op:
Naam; Adres;
Zowel het nieuwe lid als de asjabrenger ontvangen het boekje van Prof «HERCTEÜÏ
"Nederland op de twee-sprong", waarvan de winkelprljs f.1.— bedraagt, omgaande
gratis toegestuurd *

Coll*iDac/Z



I.D.
J E U -H. A A g.

Doss. 27/16. G E H E I .M.

Hierbij wordt toegezonden -afschrift van een door het
landelijk bestuur van de Vereniging llederland - Indonesia
aan.de leden dier vereniging toegezonden circulaire, o.ra.
betrekking hebbende op het niet meer verschijnen-van.het
%andblad "De Brug-Djarabatan".

Terzondën op 17 Juni 1947.
aan: het Hoofd van de G.V.D., alhier.

BUREAU

<**-

Volgno.

1 9 JUN/1947 '



C o p y
Vereniging

N B. D E B I A N D - I IT D O IJ S S I ë

Arasterdam-C. Mei 1947
Keizersgracht 462
Telefoon 35014

Aan de Leden van de Vereniging Hederland-Indonesië.

Ii* S « ,

i) DE 'BRUG-D JAIJBATAK.
Pietgeen zich reeds m-aanden lang liet aanzien is gebeur^

liet laten verschijnen van ons Maandblad "De Brug-Djambatan"
is voorlopig niet meer mogelijk:, Het een eenvoudig reken-
sommetje in noot l wordt dit nader toegelicht.
Telkens en telkens weer hebben wij een beroep op onze leden
gedaan om voor vergroting van ons leden-raantal te zorgen.
Sommigen hebben zich hiervoor moeite gegeven, maar helaas,
hun aantal- was veel en veel te gering.
V/anneer in Januari onze leden aan onze oproep gehoor hadden
gegeven om ieder één lid aan te brengen en begrepen hadden,

• dat een beweging als de onze slechts een grote activiteit
kan on-tplooien met steun, vooral materiaal, van een groot j
ledental, dan zouden v/ij op dit ogenblik niet genoodzaakt
zijn geweest het blad op te heffen, dat door haar naarn en
haar embleem een symbool is geworden van vreedzame samen-
werking tussen I'Tederland en Indonesië.
Of is op dit ogenblik, nu een nieuwe, zeer ernstige crisis

. in Batavia is ontstaan, het verdwijnen van de Djambatan
.zelf een symptoom? ."ij weten het niet, al zijn wij in het
geheel niet gerust. Haar wel weten wij£ dat de reactie zal
juichen bij het verdwijnen van ons maandblad. Hoeveel harder
zal zij juichen, wanneer het haar mocht gelukken een defini-^
tieve breuk tussen Fe der land en de Republiek te bewerkstel-
ligen.

2 ) - PAKH.ETAQTIE EF J E I G I *
Teneinde" het onze bij te dragen, haar dit te beletten.

Teneinde een energieke en loyale uitvoering van de Linggad>-
jati-overeenkomst te verzekeren, heeft het Bestuur een pam-
flet uitgegeven: "Sa Idnggad jati, drie voorwaarden , voor
succes". Het is onze plicht te tonen, dat wij er nog zijn
en dat wij actief zijn. Het is onze plicht, alles te doen
wat in on_s vermogen ligt om het verder afglijden naar een
g e wapen? c onf l iet te voorkomen, Leden van Nederland -Indone-
sië, in de strijd tegen de reactie, die door haar rijkdom,
haar militaire, economische en ambtelijke machtsposities
steeds vaster in- het zadel komt, moeten wij alle krachten
mobiliseren. Uw bestuur vertrouwt, dat U |je.t ' daarmede geheel
eens bent en daadwerkelijk bereid bent,

a) van de U bij deze toegestuurde 6 pamfletten er 5$ te.
verspreiden en de opbreng* van deze 5 pamfletten, zijnde
f. O, 50 per postwissel of op giro 32.12.21 over te maken.
b) Onverwijld één lid te v/erven. ?11 onze organisatie
iets kunnen bereiken, ja,- wil zij naar buiten blijven op-
treden, San is dit aosoluut noodzakelijk en "~wT j menen, dat
ieder lid, die ernst 'maakt met onze doelstelling, in js.taat
is een geestverwant voblT'onze organisatie te winnen. '
Al kan Sjambatan dan~~niet verschijnen7 het Bestuur zal haar
activiteit niet verminderen en het zal, in nog grotere mate '
dan vroeger een beroep doen op de individuele leden en hun 'i
offervaardigheid, niet alleen in materiële zin, maar ook j

- ' < -in- ~



-2-

in werkkracht. 1)

3. REIZENDE gENT'OONST'EIlING.

Als eerste resultaat van onze plannen zal door onze
Vereniging in samenwerking met de Stichting "Vrij Nederland"
een reizende tentoonstelling worden georganiseerd van -foto's
affiches en films, welke een duidelijk beeld geven, hoe op
dit ogenblik Indonesië leeft en werkt.
De tentoonstelling, welke bedoeld is ter voorlichting van
het publiek in brede kringen, zal de grote lijn van de re-
geringspolitiek samengevat in het woord Linggadjati, onder-
steunen*
Allen, die mede hun krachten willen geven voor het doen
slagen - (ook in financieel opzicht) - van deze tentoonstel
ling, b.v. door het houden van toelichtende lezingen, door
het mede helpen organiseren van plaatselijke vertoningen of
door propaganda, kunnen zich daartoe aanmelden bij het Se-
cretariaat van de Vereniging: Keizersgracht 462, Amsterdam
C., telefoon 35.014. /

!

4. PLAN- DB CAMPAGNE VOOR ITA JAARSACTIE;

Deze zomermaanden v/orden voorts door het Bestuur gebruikt
om voor het najaar een groots plan de Campagne op te zetten,
dat enerzijds de doelstellingen der Vereniging kan dienen,
anderzijds haar materiële grondslagen kan verstevigen. Voor
de uitvoering van dit plan de campagne zal te zijn/Ser tijd
dan een ernstig beroep op de werkkracht en werfkracht der
leden worden gedaan. Zo mogelijk moet in iedere plaats ejen
ao t i eve j eugdafdeling worden gevormd. Alleen al voor col-
portage-werkzaamheden moet iedere afdeling over jeugdige
krachten kunnen beschikken. Van de jeugd moet onze Vereni-
ging het vooral hebben. Ieder, die een constructief idee
aan het Bestuur heeft te bieden, wordt verzocht zich daar-
mede zo spoedig mogelijk tot de Secretarie te richten.

'."ij versagen niet! Nederlanders en Indonesiërs moeten in •
vriendschap tezamen optrekken. Sen inspanning, van het gehele
Nederlandse-volk om ons werk te steunen is meer dan ooit

\' nodig!

Namens het Landelijk Bestuur,

J.W.E.Eiemens - Secretaris.

1) Het laten verschijnen van één nummer van De Brug Djam-
batari kost bij 16 pagina's f.750,—, dit is voor 12 nummers
f.9000,—. Daar het aantal leden 1750 bedraagt en het aan-
tal abonné's thans 250, ontvangen wij dus: 1750 x 2.50 plus
250 x 3.75 = f.4375.- Plus f.937,50'= f.5312,50»
Hier komen dan uit de aard der zaak nog administratiekosten
en dergelijke bij. Een verdubbeling van het aantal leden-en
abonné's is dus minimaal nodig.

/
ONDERGETEKENDE
Naam: Ad»0s:
geeft als nieuw lid' op:"
Haam: Adres:
Zowel het nieuwe lid als de aanbrenger ontvangen het boekje van Prof.VTERT-
HEIH §Hederland op de twee sprong§, waarvan de winkelprijs f.1,— bedraagt
omgaande gratis toegestuurd.



Inlicht ingendiens t,
„UOöf&COMMISSARIAAT

VAN POLITIE
U T R E C H T UTRECHT, den 11 Maart

222 «47,
Bijlégen :

Bericht op schrijven No

van

BündAU B
1 . • " ' "'•""" " .1 i i— .

Ci. t, re. • 1 /y-^-^
Onderwerp-. Vereeniging "Nederland-lndonesië".

Hierbij deel ik U mede, dat op 18 December 1946 te Utrecht is
opgericht de afdeeling Utrecht van de vereeniging "Uederland-Indo-
, nes ie".

/ -V Het bestuur hiervan is als laolgt samengesteld:
t>/U<|. voorzitter; SJAMSOEDIF, Soetan Maharadjo, geb. te Fort de Zoek

T̂ -̂ Ö-igoB, van beroep kinderarts, godsdienst Mohammedaansch, gehuwd
met Nelly Attema, wonende Frans Halsstraat 20 te Utrecht, Hij is
ETederlandsch onderdaan en geabonneerd op het weekblad "Indonesia",
ViOjB voor zitter ; TAJIB FAPIS'̂  Mr. S. H., werkzaam aan het Beheers-
instituut te Utrecht, wonende Tuindorp te Maartensdijk. Hij is lid van
de redactie van het maandblad "De Brug Djambatan", Is tevens penning*
meester van de afd. Utrecht van de vereeniging "Eederland-Indonesie".
SëcreTaris: SOEBER, Ir. Jan Hendrik Christiaan, geb. te Tegal (N.I.)

/ 5-1"1-1913j van beroep ingenieur, godsdienst Ned.Herv., wonende
'Lessinglaan 24 te Utrecht, gehuwd met C. E. A. van Vliet. Hij is Reder-!
lander volgens art. 1 a wet 1392.

. Voorzitter Pr opaganda-commiss ie ; SCHAMHAEDT, Frans, geb. te Amster-i
ïïam 19-6-1920, van beroep kantoorbediende, godsdienst Ned.Herv.,
wonende Stolberglaan 31 te Utrecht, gehuwd met H.M.C.Kienecker.

, Hij is in het bezit van een pas no. 654404 geldig t/m. 23-7-1948.
v J;rfï/ Lid ; YOOBHOEV.E, Sonja Maria, (gegevens bekend),

%
'fl/j

De wnd, Hoofd-Commissaris van Politie,

(H.W.v.Bijk)

Aan den Heer Hoofd van den
Centralen Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
's-G- E A V -'] N H A G E .



GEMEENTEPOLITIE

A N D AM, 10 Maart 1947.
Telefoon 4741

Dict. G, .

No. 825/47.

Doss.: C.I.D. GEHEIM.

Bijlage(n)

Volgno.

\n
Ik heb de eer ÏÏEdelGestrenfee hierbij te

doen toekomen een verslag van een op Maandag 3
Maart 1947 in het gebouw "Ons Huis" te Zaandam gehou

den vergadering, uitgaande van de vereeniging

"Nederland-Indonesië".

Coll.
-De Commissaris van BH-itie,

Den Heer Hoofd van den Centralen
Veiligheidsdienst

javastraat 68 Bureau B*
R A 7 E H H A G E .

«Roscher).

K 2576



COMMISSARIAAT VAN POLITIE

ZAANDAM Z A A N DAM.5 Maart 1947.
-- • - Telefoon 4741

G.K.
No.

. ,
Doss. :

R A P P O R g

Ik ondergeteekende,Gradus Kosters,Agent-re-
chercheur van Politie te Zaandam,tevens onbezoldigd rijksveldwach-
ter,heb de eer Uedelgestrenge beleefd het volgende te rapporteeren

Op Maandag 3 Ifcart 1947 te 20 uur,werd in
het gebouw11 Ons Huis'Jgelegen aan de Gedempte Gracht te Zaandam,een
vergadering gehouden uitgaande van de vereenig ing Ne d i rland-Indo-
nes19. De ze vergadering was belegd door een voorioopig commïtè,ten-
einde alhier een Afdeeling van genoemde vereeniging op te richten,
hetwelk door den Vpnr5jj:f-ftrvsji &cnogffld commité den heer RTHlJLlg«
wethouder te Zaandam, in~ziJïr"̂ pen£ngsüpord"̂ f̂ pt[" medT|edeölS |'w"a ar-
na deze het woord gaf aan den eersten spreker voor dezen avond
den heer BgKj.okjĝ jiJ, t voor zit ter der Eenheids Vakcentrale+Spreker
begon zijn oê Sog met te verklaren dat het vrijheldsstreven van
het Indonesische volk reeds bestond voor beide wereldoorlogen.Er
is thans,aldus spreker,een kleine groep in Nederland,die poogt
elke vreedzame regeling met het Indonesische volk te saboteeren
en het Indonesische volk terug te brengen naar de koloniale ver-
houdingen van voor Mei 1940,dit zijn de Gerbrandyrs en de Welter's
Zij; suggereeren dat de Eenoebliek Indonesia van Japansche makelij
is.Spreker was tot de conclusie gekomen,dat deze reactiever in ge-
s^aagd was.ondanks onderlinge meeningsverschillen,zlch hecht aan-
e'én te sluiten, teneinde het ontwerp verdrag LlnggadjatJKi in de
prullebak te doen verhuizen.Zoolang deze reactie blijft bestaan
en door gaat met lederen avond haar propaganda via den aethefc ini
de Nederlandsche huiskamers te brengen,blijft dit een gevaar voor
oorlogsgeweld en al wat daar aan vast zit.Daarom is het volgens
spreker noodig,dat dat gedeelte van het Nederlandsche volk hetwell
gehoor geeft aan den stem uit Indonesie,zich in de vereeniging
11 Nederland-Indonesië11 dicht aaneen sluit,om zich teweer te atellen

V tegen deze reactie en ondanks deze,het geschil op vreedzame wijze
op te lossen.Alle partijen die van goeden wille zijn moeten de on-
derlinge geschillen aan kant zetten,hetwelk bij de reactie zoo
wonder wel gelukt is,teneinde samen te werken om het groote doel
een vreedzame regeling tusschen het Nederlandsche en het Indonesis
sche volk,te bereiken»Ook na de onderteekening van Linggadjatfci
blijft samenwerking geboden en zal stelling moeten worden genomen
tegen de Gerbrandy's en Welters,die er niet voor terug zullen
deinzen om ook de uitvoering van het verdrag te saboteeren.Spre>-
ker wekt de vergadering op om de klare taal van Minister Jonkmans
te ondersteunen.Hierna haalt sprker een gezegde van Multatull aan
die in zijn tijd reeds waarschuwde voor een koloniale overheereefe-
sching,hetwelk alsvpfet luidde:Eenmaal zal er in alle hoofdsteden
der wereld eon lied ŵ arklinken,waarvan het refrein luidt «"Sr ,5
ligt een roofstaat tusschen Eé&iaa Schelde^Laat er mijne toehoort:

Aan den ders,aldus sprker,binnenkort in alle hoofdsteden der wereld een
Heer Commissa- refrein weerklinken dat alsvo&t luidt:HBr leeft een vredelievend
ris van Poli- volk tusschen Eem en Schelde.dat niet duldt dat een aader vrede-
tie te Zaandam lievend volk onderdrukt wordt*iïïa nogmaals opgewekt te hebben

zich in de vereeniging Nederland-Indonesië dicht aaneen te slui-
eindigde spreker zijn rede.-

Hierna trad de pauze in en werd gecolporteerd met het
orgaan van de vereeniging Nederland-IndonfsiS "De Brug-Djambattairf1
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Aan het einde der pauze deelde genoemde heer Hille mee,dat de vol-
gende spreker voor Men avond den heer van Heuven Goedhart (Piet er
Tt Hoen^door een auto-ongeluk,verhinderd was als èoodanig op te
tredenden na de mededeeling dat de vereeniging Nederland-*Indone»-
si«,niet alleen -een stri^dg/émeensehap was,doch zich ook bewoog
op cultureel gebied,sloot hl̂ j te omstreeks 22 uur de vergadering.

Genoemde vergadering die werd bijgewoond door circa 250
personen,had een ordelijk verloop.- • —- ' '

Waarvan door mij opgemaakt dit rapport,Zaandam,5 Maart 194-7.
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Ik heb de eer Uwer Sxoellentie hiernevens aan te bieden
afschrift va» een brief d.d* 18 December j JU van de C.P.H» aan
de vereeniging "Nederland Indonesië1", voorkomende in het dagblad
rtDe Waarheid'" van 17 deaer, houdende het voorstel om de grondslag
van laatatgenoende vereeniging te verbreden en er naar te streven,
dat zij tot een verbindingsschakel wordt tussohen de partijen,
vakorganisatie» en andere mssaorganisaties, die bereid en in staat
zijn de steun van progressief Hederland tegenover die van de
"koloniale reactie" te laten hooren.

AAN: Zijne Excellentie den
Minister-President
te

Het Hoofd van den
OSNTRALBN VSILIGHSIDSDIBKST
namens dezen
de Luitenant-Kolonel

* G .Crabbendais •



BJttSF VAN HE C,P,N. AAN NEBERLAWD-INDOHESIB.

Xn verband met de reactionaire campagne rondom de overeenkomst
van Llnggadjatl heeft het Dagelijks Bestuur van de O.P.N, (de
Waarheid) zien gister met de volgende brief tot het Bestuur van de
Vereniging Nederland-Indoneal8 gewend»
Mijne Beren,

Bet aanvaarden van de ontwerp-overeenkoiast van Linggadjatl
door de Nederlandse regering draagt helaas nog niet het karakter
van een definitieve regeling van de verhouding tussen Nederland en
Indonesië. Van hoe grote betekenis de formele erkenning van d*
republikeinse regering in dit document ook moge zijn, waarover wij
ons met uw Vereniging verheugen, t o oh staat nog vrijwel alles op
loss» schroeven. De verdergaande eisen van de regering inzake de
eeonomisehe aanspraken van het Nederlandse en buitenlandse kapitaal,
het voorbehoud betreffende de zgn* oonoesoles op Java en sumaira.
en vooral het door de regering uitgesproken voornemen om niet tot
vermindering van de troepenmacht over te gaan, vormen een ernstige
verzwakking van het oorspronkelijke ontwerp* Op deze punten is ook
van Indonesische zijde weerstand te verwachten, daar door invloed**
rijke persoonlijkheden aldaar is uitgesproken, dat door de Republiek
op deze punten de uiterste concessies waren gedaan. Bet is te ver*
wachten, dat de druk van de onverzoenlijke voorstanders der koloni-
ale overheersing, die zich in de laatste weken heeft doen gevoelen,
nog verder zal toenemen. Het optreden van deze kraohten, zowel hier
als in Indonesië** heeft er reeds toe geleid, dat de wapenstilstand**
overeenkomst grotendeels aan effeot heeft ingeboet en er moet worden
gevreesd, tot ondanks wapenstilstandsovereenkomst en politieke over-
eenkomst de geveohten in Indonesië1 blijven voortduren* De "koloniale
dienares" zullen hun activiteit voortzetten en al de te hunner be-
schikking staande hefbomen In beweging brengen om de uitwerking van
da overeenkomst van Idnggadjati teniet te doen. Wij zijn er van
overtuigd, dat U het met ons betreurt, dat tegenever hun agitatie
geen krachtiger weerstand tot uiting is gekomen van diegenen, die
het gevoelen van de grote meerderheid van ons volk vertolken, dat
een ondubbelzinnig democratische oplossing van de Indonesische
kwestie, vrede en samenwerking met het Indonesische volk wenst*

Naar wij reeds in de aanhef schreven, menen wij dat deze weer-
stand ia de naastê toekomst meer dan ooit zijn geboden* Be pro-
gressieve kraohten ons volk zijn sterk genoeg om de oorlogvtrijver*
tot rede te brengen. Het komt er slechte op aan hen te verenigen
en in beweging te brengen. Wij hebben de hoop. dat Uw Vereniging
in deze een belangrijke rol zal kunnen vervuilen* Het zou oas hier-
toe wenselijk lijken naar wegen te zoeken om de grondslag van Uw
vereniging te verbreden «n er naar te streven, dat zij tot een ver»
bindingasohakel wordt tussen de partijen, vakorganisaties «a andere
maBsa-organisaties, die bereid en in staat zijn de stem van progres-
sief Nederland tegenover die van de koloniale reactie te laten
hooren* va j zouden U in verband hiermede willen voorstellen stappen
te overwegen, teneinde tot een collectieve aansluiting van zulke
organisaties te komen, in het bijzonder van de P.v.d.A., de C.P.N.,
.het N.7.V, en de E.V.C. Op deze wijze zou het optreden voor vrede
en overleg van atulke organisaties gecoördineerd kunnen worden en
een zo groot mogelijke activiteit voor het door Uw Vereniging na»
gestreefde doel kunnen worden ontplooid.

wij hopen, dat U ons voorstel in overweging zult willen nemen,
en zijn gaarne tot eventueel overleg in deze bereid*

verblijven, met vriendelijke groeten,
QACELIJKS BESTUUR DER
C.P.N. (DE WAAIHKID).
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Te Groningen is thans definitief opgericht
GRONINGEN van de Vereen iging "NEDERLAND- INDONESIË"
voorloopig bestuur als volgt werd samengesteld:

de af deeling
waarvan het

Voorzitter:

Vlce-Voorzitter:

Penningmeester:

Secretaris:

Leendert Pesiderius Gerardus KNIFSCHEER. geboren te Wo na e-p-
veer 17 Juli 1903, Doopsgezind Predikant, wonende te Gro~
ningen, Sav. Lohmanlaan no.4l:
Johannes, LeonarduB AMERIKA, geboren te Noordbroek 25 Juni
1897, van beroep hoofd eener school, wonende te Groningen,
Nassauplain no.l2/b:
Rudolf van HOLST PELLEKAAN. geboren te Amsterdam 8 Juni 191
1919» van beroep kantoorbediende, wonende te Groningen,
Heerestraat no.33/a:
J. STOKHORST, nadere gegevens nog onbekend. - - - - - - -

t Groningen 29 November 1946.
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No. I.D. 993b/46.

Uw brief: 2701^£VI 1/46 d d . 28.8.46
Onderwerp?-Indonesiërs.

Amsterdam, l November

Bijlagen:

Geheim.

In aansluiting op de reeds hierover gevoerde corres-
pondentie wordt bericht, dat Rad_en SOSKCTO geboren
is te Pasoeroean op 4 Juni 1912. HiJ~"is van beroep
leraar Javaans.

Op 15 Februari 1945 trad hij te Amsterdam in het hu-
welijk met Trees H3YLIGEES, geboren te Zwolle, 18 Oc-
tober 1915- Zijn vrouw staat alhier ingeschreven op
het adres Gerrit van der Veenstraat 51 bhs.

Hoewel aanvankelijk zelf ook op dat adres wonende,
werd hij op 30 September jl. afgeschreven naar Leiden,
De Sitterlaan 88.

AAN: Hfd .CVD. ,Haag. F.2.
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