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RAPPORT VAN KB I ~CD/' n ó1 a~,, 
Voor CJlV I 

No. 2823 

Betr.: Mej. V. SOKOLOV 

Een contactpersoon, tijdelijk verblijf houdende 
te Parijs, meldt het volgende: -

'/.. f Kort g~leden sprak ik Mlle v. SOKOLOV en heb verdere 
connecties aangeknoopt. Zij maakt voorlopi12: l2:tQPa.~4ä.".VOor de 
Indonesische delegat~e naài" Berli~à.. s. ·"'" .. " 

\: KB, 14 Juli 1951. 



Nota van KA-R.A •. 
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Op 12-8-'49 is aan de Zwitsers een brief geschreven ten vervolge op onze 
brief 53182• dd. 31-1-'49 en hun brief 59661. ~· 11~-~.betr.;-ef::fende 
von AR.X en :P.,JALAL.Briefnununer 65990' t4\. 4 f<i i{)i"'."\ lA" w ~. r~1VW"' 
~M~J, ~~ 
~· . ' . 13•8-'49 l{ 
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»U PORT 
. lVan: K.A.-R.A. 

Aan: Hoofd C. 
No. F 47. !1182... 
OND.h:R.Wl!:RP: SOKOLOF}l, 

~:!;"~;;-! 
/ ~ -~t ASDi :~J:ff' I 
(Jf~~ . 

V era; DOEVE, Willem; DAMAIS, LWCH o 

~~ SOKOLOF, Vera, geboren 28 Mei 1905 te BERESTOVO (Rmsland) 
-~• ... l'-ls dochter van Boris SOKOLOF en SVA.TKOSKY, Marie; R'dl.ssiach 
<--'ré:fugiée, is ongehuwd. 

De volgende inlichtingen z~jn van Expresse binnengekomen: 
Binnengekomen in FRANKRIJK in Maart 1921. 

/ 

Zij heeft z1c.t1 altijd gehouaen .:'an de voorschriften voor 
vreemdel~ge~ en bezit thans' en Óarte .d'identité No. 42 
ES 589.338, geldig tot 21-4-1950. Sinds 15-11-1941 woont zij 
~1 Rue Boileau (16~), PARIJS. J.anvankelij~ woonue ze lu ue 
zelfde straat op nr. 37. Z!_j geeft maleise lessen thuis. Haar 

r 
brieven zijn normaal en geven geen aanleiding tot e.a.J..ge v•r
o.•llkll1g. 2.,~j begaf zich in 1941 naar NEDERLAND. Haar privé 
leven ·staat gmstig bekend en tot op heden heeft SOKOLOF op 
generlei wijze de aandacht van~ Franse diensten opgewekt. 

IJ ~~I~zake: DOEVE, Willem, geboren 3 Maart 1889 te BATAVIA (N .o.I.) 
/lala zoon van Christiaan DOEVEen Jeann~ HOBSBOER; is gestor
:.>ivan 28-7-1948. Hij was v an Nederlandse nationaliteit en et
_::thuwd met zijn landgenote Cernelia ZIEMSIA., geb. 14-2-1888 
-)te sOER.l.tU.JA, dochter van Thomas ZIEMSIA. en lophie van 
54·~~. Uit het huwelijk waren geen kinderen geboren. 

DOEVE kwam in 1939 in FRANKRIJK, en was ge4omicilie~rd 

\~ 

79 Ru• Erlanger (16e) PARIJS. Als ex.veearts leefde hij van 
zijn pensioen. Lijdendeaan neurasthenie, pleegde hij zelf
moord op 28-7-1948. Zijn weduwe woont thans 96 Rue de Rennes 
(6°), PARIJS. DOEVE is aan de~ranse diensten nooit op eniger
lei wijze opgevallen. 

~~Inzake: DAMAIS, Louis Charles. Deze werd o:P 26-5-1911 te PARIJS 
geboren, is van Franse nationaliteit, gehuwd en v ader van een 
gezin. Hij komt niet voor inde cartotheek vanda Pré:fecture de 
Police te PARIJS, waar :nij toch zou moeten voorkomen. In 1948 
kwam hij bij zijn o~ders_, wonende 66 QUai Blériot ( 16e), PARIJS 
Hij volgde toen een zomercursus. Daarna zou hij naar HOLLAND 
zijn gegaan. Thans zou hi~ zich in INDONESIE hebben gevestigd -~ 

en in FRANK.!ff..J.K. zijn oudera bezocht hebben tijdens een :'.!-~a. -~ 

Gedurende zijn korte verblijf inde F~~s·-~~ -
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geen aanleiding gegeven tot enigerlei opmerking. 
8=8=49. 



UITTRE~SEL 

Voor ................... O.D ... l0.52 .......................................... Naam ..... Wart.e. lndones-ia •....... 

Origineel· in .............. .OD .... l4§.8.. ..................................... Naam .. . .... l.ndone.s.ia .... .Me.rdeka. 
-· 

Volgnr ....................... Ag.nr ........... 5416.9 ......... Aard van-het stuk ....... Blad.!.'l.D:d.onesia ... Merde.ka'' •.. 

................................................................................. Mz . ............. Ho. .•. l-2 ............................................................................. Datum ............... 13--.-&-.-4-9-.. -·· 

Het Indonesische blad "lndonesia .Merdeka" (Vrij lndonesitl ) , 
uitgave van de Vereniging "rerhimpoenan Indones ia" te .tl.msterda.o., 
is in de plaats gekomen van de nwarta lndonesia 11 , dat ongeveer 
3 .maanden geleden werd opgeheven • 
.15e "lndonesia Uerdeka" verschijnt tv'l ;omaal per maand en heeft 
thans reeds 350 a 400 abonnets. 

Uitgetrokken door ........................................ G .•................................ Md.jSectie ....... .AC!L.4b.. .. .. Datum ............ .39 .•. ?. .•. 4.9 •. 

Op aanwijzing van ................................................................................. . 

~ 5074 - '48 



(GEliiiM I 
.. ·j · ........... 

VerbU:nding' nr. \ ~ 14 April 1949 

Nr. r235 N - 49 
. Qnderwe:tl): "Warta In.dori.esia" 

-
Datum ontvangst. beri~ht: 11. April "~949 

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar 

Waardering beriCht.: betrouwbaar 

Tevens beri~ht gezonden aan: --------~-~ 

Medewerkende instantie: ------~--------

Ondernomen aetie : 
I 

(i;\· 
·\:;/~. 

'I Vc · ·~f 
,__, ij 

.! . 1i~q~, 
o"'"'n ... ~>!,O.w .. J 

l ACDJ 6" / J[ (j 

l 

----.'.1 

waars~hijnlijk als ~ev~lg· van de reorganisatie van de we.rttzaam- · J 

heden bij de G.P.P. I., waarover ook werd gesproken ia rapport ··- )J 

Dos. 185/7 d.d. 28 Maart 1949 van verbinding nr. 12, stagneert 
momenteel de uitgave van het o_ rg~an "Warta Indonesia". Reeds is '.\· 

- besloten tot het brengen van wijzigingen in de redaetie •. o.m.. 
~z~ de bekende Indonesis;he voorf!lan SOENtlTO daarvan deel g~an_. . if 
_.4uJ.tlllaken. Te verwa~hten J.s dat bJ.j het ~ëspreken van de -wiJZl.- _ .·' 

g~~gen o?k geda~ht zal worden aan het ~~ds ee~der aangekondigd~-~-\ 
tl.JdsehrJ.ft in de Nederland,se taal. De Jfl.nan~iele toestand van:. . · \ 
de 'G.,P.P. I. spreekt. een ernstig woordj~ mee •. - Einde. .'~ 

.' I 
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's-Graver~age, 13 APril 1949. 
3 0 No. t59661. 

Onderwerp: Warta Indonesia. 
.:0''' r \ 

! 

.. .t G EH E I M •. 

Met ve:?'wijzing naar het geheime 1•apport van Uw Inlicb.
tinge.ndienst van 7 J'anuari j .1., No.2.35-49, heb ik de ee:r F 
het navolge~~e mede te delen. 

De po:~·:..:;oon van M.Djalal, voorkomende op de lijst met .. 
namén van buiten Nederland wonende pe!'sonen, aan wie "Warta 
Indonesia•~ t•ro.rdt toegezonden, is op 5 AIYril 1913 geboren te 
Kota Gedeh (Java) en thans voor tuberculose in behandelinc: 
in de kliniek Riant-Val te Leysin (Zwitserland). 

De persoon van Alexandre von Ar.X is een Zwitser, die 
minder gunstig bekend staat. Hij staat in contact met een 
zekere ju.t:rrouw van der Walk, Zwitserse, ve:r.moedeli jk van 
Nederlandse a~~omst, die extremistische opvattingen zou 
hebben. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van l'oli tie, 
te 
A i;: S T IC 'R D A M. 

.HET HOOFD VAN DE DIENST, 
voor deze: · 

J.G.drabbendam. 



v· 

No ti tie XB, 401 

Bestemd Toor ACD 

·I 

In an~ord op onze briet, nummer 53182, dd. 31·1- 149 delen de Zwitsers 
o1u het Telgende mede 1 

• D j a 1 a 1 • Mohamed, zoon Tan Hadji-.Moolain en .Aminah S 1 t t i, geboren 
5.4.1913 te ·xota G!tdeh (Java), Nederlandse nationaliteit, on
gehuwd, op het ogenblik onder behandeling in de kliniek Rimt
Val te Leyd.~. 
en 

o n A r x" Alessandro, zoon Tan Ernesto, geboren a. 7.1920, afkomstig uit 
W&l terswil ($&), ongehuwd. 

D j a 1 a 1 is Toor lijn tuberculose naar Leysin gekçmen. waarToor hij daar 
mamentlel oDder behandeling is. Wat zijn poli tieb OTertruiging betreft is 
er op het ogenblik niets· te zijnen aed.ele belcelld. 
Wat TOn A r x, Ale811andro 'betr,tt, di& ia een Zwi t'ser)f, die op politiek ge

ied '!'i'E iPi gunstig be:Und staat:- Hij staat in relatie met een zekere 
uttrouwTan der W a 1 k, ZWft1erse, waarschijnlijk Tan Hollandee afkomst. 
eze laatste zou extrëmisti•che idelen hebben, 

XB, -11-4- 149 



. biJlag'en: 14 

9nderwerp:Abonne' A ~ 

. G E .H E I 'M• ____ .... __ 
' ' . . 

:··t 
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25 :Máar1f 19'49. 'I 

@) . 19 MRT 1949 ~ · .. 
~ . _ACD/ ·"'tJ?!'?i] ·. . · .. 

. . :. / .r>. ··if0.· ~.· .·. .fif;J \) ~ ·.·. . . 
,"J- ·, '-

Voigno. 

vervolgeep het dezerzijds 
1949 worden hierbij u~·g~·~~.~~v~·~~·· 

· .. · · Boemei ga.· 
boren· te Probo1inggo 20- 1~Se,reeds bij tl bekend. '· 

;--· 2.a.Mabar onder No ö,moet zijn:SABA~geboren /1922 te Blitar,reEds· · 
~ 

) .. 

I 

Jlllbij U bekend. a.. _, · · . 
~tA.Wewer onder No ll,moet "'Z1;jn:WtWORl:NTU August,geboren Tam,ak:o é 

·.2•.2-1909,reeds bij U bekend. · 
41ftR,J•Poedjc;!.asito onder No 19,moet zijn:PT.JDJOWASIT~oegija>no,: 

zie bijgevoegde kaart. · __._ . , 
5tlf!in~o Bose~a onder No 37 ,;moet zijn:NmDO daeng NGALLE~gebore~ 

te Makasser l916,reeds bij u bekend. . ·. :-
ö ... lToean Amat op.der No 57 ,moet zijn: AJ4AT,zie bijgevoe~de kaart•·· 
7;..~·Nimpoero onder No 68,moet zijn:NIMPO:iN.O Raden HarJo gebore11 

· . te -Amsterdam 10-2..;.1927 ,reeds bij U bekend. · · · 
s.,INarahap onder No 70 ,moet z~jn: H.AR.M,iAP Geoffreij geboren. te 
~ Batevia 25-3-1926,reeds biJ U bekend. .. 
9,Jf~ngimanam c:mder No 74,moet zijn:PANGEMANAM Gijsje Marie,ge.;. f 

boren 30 ... 3-1925 te Remboken 1 reeds bij U bekend. · · · 
lO.elOei Tsjing Sian onder No· 81,moet zijn :OEI 7Tjin San,geboren ta'· 

"" Padahg 5-7-1924,reeds bij U bekend. . · -~; 
1~\!.111uto Ham onder No 82,moet zijn HAM,J"~~e R<:>se Mary,zie bijge.;;;, ;, 

voegde kaart. Einde. · · , ·· · 
' . 

~~~----------------------------------------------~2~----~~--~ o •• 
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, ~ 4 rep 
No.l0324 f.-47. /J"'YV~./~~ 

u~ schrljven No.50735 resp.van 9.12.48, 
van 13.1-49 en 3-3~49. 

17 MaPrt 

Onde~~erp:Didi Kartcsasmita. ; 

\ 

In antwoord op TJ.Ne boveneengehaalde brieven, wordt 

medegedeeld,dat op de adressen Stadhouderskade 131 of lsèe 

Helmerstraat 146 alhier de persoon van Didi Kartasasmita,niet 

woonachtig .is9 terwijl in het Bevolkings-register der Gemeente 

ArnsterdtJm,de naam vfm Didi Kartasasmita niet voorkomt. 

Op het adres lste Helmenstraat 146II,is sedert· 

X ' il-11-48 woonachtig,HARMUSIAL ,Mozes,Paulus,geboren te Mage

leng 18-6-1919.Komende van Ambon, vestigde ·M.P.Harm.usi~ü,zich 

op 22-4-47 mm de Stadhouderskade No 131 'huis álhier.Hij is 

ingeschreven als student d~r ?e faculteit a<m de Gemeente thi

versi te i t ~llhier. Op politiek gebied is verder dezerzijds niets 

Vpn hem bekend. 

Voorts was tot 13-12-48 op het adres S*àdhauder& 

-~kade 131 huis alhie::r woonachtig,:M.ATULLESSIJA, Wilhelmina ,Bmm.a, 
l Dorathea,geboren te Buitenzorg 2-8-l896,weduwe van J.F.BOuwen~i. 

deze is sedert evengenoemde d~tum woonachtig Nic Meesstraat 

132 huis.Einde. 

0.2. 
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(].»~ 15 lilaart! 1949 . .----....._-bijlage;een 

Onde~erp:WAHTA INDON&SIA. 
l/. ,._ ,. -' _,f: ~

.) I' .. ,, ,-<-~ 

/ . , 18 MRT·l94·~ . 

IACDJ~r~~l 
ifen vervolge op het dezerz:tjds schrijven No 235I -49 

van 7 Maart 1949,wordt hierbij -toegezonden één exemplaar van het 
door de·Perhimpunan Indonesia alhier uitgegeven weekblad,WARrA IN+ 

0 0 C:. _.......,DONESIA van 4 .Maart 1949 No 9 • -
f .";:.. '-' · met als ti tel: "U sul Belanda untuk: mengadakan perundin 

jon• 

jae 

gan medja bunderrr('Nederland besluit over te gaan tot een ronde ta
fel conferentie) is op pagina1 1 een kennelijk als redactionee-l be- · 
doeld artikel opgenomen,waarin in scherpe woorden het e.e.a. wordt 
gezegd omtrent de "ronde tafel conferentie"• 

Nadat is opgemerkt,dat-het,volgens de verklaring wel~ 
ke op 26 :H'ebruari 1949 door de Nederlandse regering werd afgelegd, 
de bedoeling zou zijn,om met de ve;rtegenwoordigers der repub--liek 
en de andere statem een- ''ronde tàfel congerentie '" te houden, wordt 
e_rop gewezen,dat de ,republikeinse .fuinisters nog steeds op het ei
lf!nd Hanka gevangen worden gehouden en deze nog\niete eens vrij 
zijn om zelf' een. eigen woonplaats te kiezen. -

Afgaande op het bericht der ronde tafel conferentie, 
heeft het er alle schijn van,dat het koek en ei zou zijn tussen 
Ned-erland en Ind·onesia en Nederland en IIidonesia reeds lang dikke. 
vrienden zijn.Vervolgens wordt de vraag gesteld,of' dit een ronde 
-::t~f'el conferentie zal zijn,waarop besprekingen zullen worden ge
voerd door mensen (orang -orang) met 'gelijke rechten en met de be
doeling,om tot overeenstemming te komen op democratische wijze? 
Of zal dit een ronde-tafel-conferentie zijn tussen mensen inplaats 
van vrienden waarbij de een aan de anderen zijn wil wenst op-te , 
leggen?Nadat is opgemerkt,dat hieromtrent geen zekerheid bestaat, 
wordt medegedeeld,dat zij/mogelijk me~Nederlanders besprekingen 
kunnen voeren,zolang het Nederlandse leger de baas speelt (mera-
djalela) over het Indonesische VÇ>lk en alles wat daar verder mee , 
samen gaat.Vfij kunnen geen besprekingen met de Nederlanders. voeren,! 
zolang wij met dit volk in oorlog zijn. . · . . I 

Wanneer de republikeinse ministers onder het afleggen 
_ v~n bepaalde belofte11. in vrijheid worden gesteld ,,Jan dit ge en_ vrij

heid worden genoemd,daar zij dan vergunning moeten vragen om ergen.s 
heen te gaan of te verblijvenoDit is gelijk te stellen met een in
ternering ten tijde van het koloniaal bewind. 

. Het geltik (kedaulatan),dat aan het Indonesische volk 
wordt geschonken,moet zijn de souvereiniteit zoals bedoeld door de 
Verenigde Nati~ (Sarikat bangsa- bangsa).Het geluk zoals bedoeld 
door de Nederlanders,kan geen geluk zijn,zolang er nog vreemde sol-I 
daten(lees Nederlandse o.)in ons geboorte-land zijno 

Voor ons is het de v:raag -voornaamste- or alles moet 
. blijven ·zoals vroeger:of' wij kunnen samengaan in een Unie met Nedeza. 
'land,nadat het koloniale Nederlandse leger reeds twe~aal tegen·ons 
'is opgetreden ? Of wij willen worden opgenomen in een Unie; zoals · 
is bepaald bij de laatste wijziging der Nederl~dse grondwet,welke 
in naam nieuwás,doch in werkelijkheid ouderwets:of een overheer
sing doo.r ndddel van een staten-een:P,eido (tanah djadjahan dalem 
kesatuan negara.) · 

Het is de vraag,o:r wij al dan niet;de souvereiniteit( 
of een interim regering,of wat daarvoor in de plaats zal worden ge-· 
steld 1 uit de handen der Nederlanders zullen aanvaard en ( aannei)len) · 
daar o.i t in tegenstelling a ka& Xl11Jl4:J: met vroeger,niet me er verplich
tend kan worden gesteld~Wij zijn niet meer verplicht alles goed te 



\ 
\ 

_\ 

No ~235 lf - 49 - 2 -

vinden en te aanvaarden,wij willen het geluk,maar geen verbogen 
Verenigde Staten van Indonesia;behalve dat wij ook recht vab spre~ 

ken hebben·,zijn wij ook niet verplicht te antwoorden zoals vroeger 
:wij willen niet meer verbonden {gekluisterd)(dibelenggu)worden in 
een Unie met Nederland. 

Onder de ti tel:"Masaalah warga negaraindonesia" (Kunnen 'Wij 
Ind~nesisch onderdaan (staatsburger)worden},is op de pagina~s 2 EK 
3 en 4 het derde en laatste vervolg artikel opgenomen van de ver
handeling van Dr.TJOA Sek Ien en gepubliceerd in het, tijdschrift 
"Masjarakat". · · 

In het hoofdstuk "nationaliteit" wordt een ui15eenzetting 
gegeven van het begrip nationaliteit en het daaruit voortvloeiende 
burger- en onderdaan-schap. 

Achtereenvolgens wordt het politieke en principiële natio
naliteita-begrip besproken.Hierbij wordt t.a.v. het politieke be
gr&p opgemerkt dat hieromtrent geen eenheid zou bestaan.Als v.b. 
wordt genoemd,~at volgens de Nederlandse en Engelse opvatting de 
Nederlanders en Engelsen waar zij zich ook bevinden,hun oorspron
kelijke nationaliteit behouden,terwijl daarentegen een Pool wan
neer deze in de Verenigde Staten van Amerika is gevestïgd,Am.eri
kaans burger zou zijn. 

Vervolgens wordt een uitsenzetting gegeven van de twee 
principiële nationaliteits-begrippen,n.l. het "Jus Soli" en "Jus 
Sanguinusn ,oftewel het begrip van 'Boa.em,of bloed en afstamm:inso 
Hierbij wordt opgemerkt,dat deze principiële begrippen,niet van 
toepassing zijn op Chinezen,daar deze hetzij geboren op de Noord
of Zuid-pool,of_waar dan ook ter wereld,de Chinese nationaliteit 
behouden • .uat de Chinezen geboren in Nederlands Indie,Nederlandsll!
onderdaan'waren,maar tevens ûhinese burgers bleven,is een gevolg 
van de wet op het Nederlanda-onderdaanschap van 1910 en de over
eenkomst welke naar aanleiding hiervan in 1911 door de Ghinese
en Nederlandse-Indische regeringen te Peking werd gesloten. 

In het volgende en laatste hoofdstuk wordt onder de ti
tel:" Peranakan Tionghoa dan Kewargaaa Indonesiatt (De Indo-Chinees 
en het Indonesische staatsburgerschap)een ov~rzicht gegeven van de 
voordeleJ;Welke het zijn van Indonesisch staatsburger voor de Indo
Chinees geeft. 

Opgemerkt wordt ,dat het rassen verschil hierbij gevoege:'- , 
lijk verwaar~oosd kan worden,waarbij als voorbeeld wordt genoamd, 

1 

dat tijdens het voormalige Nederlands-Indisch bewind,de Indo-Chi
nees ook Nederlands onderdaan was. 

Vervolgens wordt erop gewezen,dat de Indo-Chinezen in het 
Ned-Indisch tijdperk ( dizaman Hindia)B-elanda) ·è~n ~Neder:I:andse min-

1 derheidsgroep vormde~Hierbij word.t een opsomming gegeven, van de 1 

~ nadelen van een minderheidsgroep in het algemeen waarvoor i 
wordt verwezeh naar de Duitse minderheidsgroep in Tsjechos.iowakije, -
de Hongaarse in Roamenie (Zevenburgen) en soortgelijke.Opg~erkt . 

· wordt,dat deze groepen hun eigen taal spraken,~at niet het geval is 
1 

met de Indo-Ohinezen.Wel hebben vele Indo-Chinezen namen aangenomen 
als Riohard en Wilhelm,doch t.o.v. de gebruiken'en gewoonten,kKkkBx 
wordt opgemerkt,dat de Indo-Chinezen veela~-- vrijwel dezelfde g~-

i bruiken en gewoonten hebben als de IndonesJ.ers en vooral de ChJ.nese 
'Vrouwen dezelfde klederdracht hebben als de Indonesische vrouwen. 
Uit dit alles moet worden geconcludeerd,dat in wezen het merendeel 
der Indo-Chinezen reeds Indonesische staatsburgers zouden zijn.In 
werkelijkheid echter is dit niet het geval,daa~n artikel 1 van de 
wet op· het Indones*sch staatsburger-en ingezeten-schap (Undang un
dang tentang warga negara dan pendudukan nagara Indonesia),zoals 
deze door de republiek Indonesia werd daargesteld, is bepaald, dat 
dienaangaande geen dwang op betrokkenen zal worden uitgeoefend en 
hierom verzocht moet worden.Vervolgens wordt artikel 1 van deze be-
paling geciteerd en blijkt hieruit,dat ieder in Indonesia geboren, 
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daBwel zij die werden geboren uit ouders waarvan er minstens é~n in 
Indonesia geboren werd en de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, 
danwel deze leeftijd nog niet hebben @sreikt,doch gehuwd zijn,op 
verzoek het Indonesisch staatsburgerschap kan worden verleend.In 
artikel 4 van deze wet is bepaald,dat ~&n jaar nadat deze in wer
king is getreden,het desbetreffende verzoek door de minister van -
Justitie moet zijn ontvangen .Hieruit blijkt - aldus wordt opgamerk 
dat thans ieder voo~ich kan beslissen,welke nationaliteit 4ij wenE 
te bezitten,terwijl dit ten tijde van het Ned-Indisch bewind niet 
het geval was,daar toen in overleg met de toenmalige Chinese rege
ring te Peking aan de Indo-Chinezen het Nederlands onderdaanschap 
werd toegekend,zonder dat betrokkenen daarin werden gekend,terwijl 
thans van de zijde der republiek Indonesia daarop niet de minste 
dwang wordt uitgeoefend,doch ieder voorzich mag en kan beslissen. 

Nadat is opgemerkt,dat door het aanvaarden-vän het Indo
nesisch staatsburgerschap,ook het minderheida-probleem zal zijn 
opgelost,wordt erop gewezen,dat de Indo-Chinezen als minderheids
groep zich gemakkelijk zullen oplossen in de Indonesi-sche hoofd
groep,omdat zij dan gelijke rechten en plichten zull-en hebben als 
deze.In dit verband wordt verwezen naar de minderheidsgroèpen in 
de u.s.s.R.(Sovjet Unie) en wordt het daarop betrekking hebbende 
artikel 123 uit de Russische grondwet in het ~~leis geciteerd.Het 
geheel wordt genoemd een der prachtigste voorbeelden,dat minder
heidsgroepen zich gemakkelijk in hoofdgroepen kunnen oplossen,wat 
ook mogelijk moet worden geacht,voor de verschillende minderheids-

j / de groepen in Indonesia,zoals/Indo-Chinese,~~~ de Indo~Arabische, 
maar ook de Am bonne se, Timoerese en Balinese groepen. 

· Nadat er nog opgawezen is,dat vele Indo-Chinezen hun kapi; 
taal in gevestigde zaken en ondernemingen hebben belegd en het daar 
om voor velen moeilijk,ze niet onmogelijk wordt geacht in e&n ander 
land opnieuw te beginnen,wordt het artikel besloten,met de medede
ling,dat met uitsluiting van alle sentiment,het Indonesisch staats
burgerschap voor de Indo-Chinezen het meest verkiezelijkst moet 
worden- geacht,ook al omdat daardoor-het vroegere inferioriteits
complex, waarmede vel6?z.behept waren,zal worden weggenomen. {komen te 
vervallen). 

Onder de titel:" Pengurus baru "Perhim:punan Indonesia'' ( 
Het nieuwe bestuur van de Perhimpunan Indonesia), is op pagina 4 
een bericht opgenomen,waarin wordt medegedeeld,dat het ni~uwe be
stuur der P.I. met algemene stemmen werd gekozen(telah dipilih 
àengan suara bulat) en thans is samengesteld als volgt: 
le Voorzitter )t 4 Soeni te Amsterdam 
2e Voorzitter ~ t Soenan Hamse.h Mr. den Haag. 
le secretaris .~1 Go Gien Tjwan .Amsterdam 
2e secretaris -"I Slamat · Faiman .Amsterdam 
penningmeester x 1 Soedirdjo (vermoedelijk) den Haag 
Commissaris ~(Djajeng Pratomo Amsterdam 

De redactie van het door de P.I. uitgegeven weekblad: 
WARrA INDONESIAn is samengesteld als volgt: 
Djajeng Pratomo verantwoordelijk redacteur. 
Rasono I redacteur AIIlsterdam 
Slamat Faimanl redacteur Amsterdam. 

In de Raad van Toezicht (pengurus pusat) hebben zitting 
de vea.rrzitters der verschillende afdelingen,tei"YVijl de voorzitter 
der afdeling Amsterdam,Slamat Faiman,als secretaris van deze raad 
zal optreden• 

Het secretariaat van het Mieuwe landelijk bestuur,zomede 
het secretariaat van de raad van toezicht is gevestigd ten huize 
van Slamat Faiman,Van ~eghenlaan 4 huis Amsterdam • 

.. Op de pagina,s 5 em 6 is in de bekende terminologie een ~ 
overzicht gegeven van de huidige internationale politieke -verhou-
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dingen welke zijn ontstaan n.a.v. het " Noolitlitatlantisch Pact" .Hier-
in wordt opgemerkt,dat deze overeenkomst van .Alllerika met verschil

lende ~uropese landen een gevolg zou zijn van de vrees van het Ame
rikaanse tmperialisme,dat zonder de hulp van deze landen,de door het 
groot kapitaal verworven macht niet meer zou kWlllen blijven hand
haven, tegen de steeds meer en meer opdringende macht der communie-
tischa ideologie. . 

Het pa,ct moet ·worden gezien- aldus het artikel -a.J.s zijnde 
in de plaats getreden,van de overeenkomst'der f'ascistische landea, 
n.l. Duitsland,Italie en Japan en is ook thans gericht tegen de 
"Kominterntt (Kommunistische Internationale) 

Begrijpelijk wordt het genoemd,dat deor de sovjet Unie en 
Komintern stelling wordt genoaen tegen dit, pact,daar het een be
dreiging wordt genoemd van de gehele arbeidende klasse.Het is daar
om - aldus wordt opgemerkt - dat de Franse en Italiaanse communis
.tische partijen openlijk stelling hebben genomen tegen het pact. 
In dit verband worden de onlangs door Thore•z en Tog~iati af'geleg
de en overbekende verklaringen in nadere beschouwing genomen en 
geciteerd. 

Het geheel wordt besloten met de opmerking,dat deze doo~ 
Thore•z ~n To~iati gesproken·woorden,geen holle woorde~ zullen 
blijken te zijn. 

Onder'dit artikel is ee-n·uit enige zinnen bestaande stop
per geplaatst,waarin wordt aangespoord de revolutionnaire theorie 
te bestuderen. · 

Op pagina 7 is een artikel opgenomen,waarvan de titel is 
weggevallen en getekend met(veJ:moedelijkot het pseudoniem ".mtli!K 
"SULS".Zonder dat hierover met een enkel woord wordt gerept,is het 
geheel kennelijk bedoeld om de spot te drijven~met de Indonesische 
studenten die op de toegekende studiebeurs verc1er staderen en niet 
aan de stadenten staking hebben deelgenomen. 

Onder dit artikel is een mededeling geplaatst,dat op 11 
Maart 1949 in het Minerva ~aviljoen te Amsterdam,door de Perhimpu
nan m Seni Indonesia 1f WIDJAYA" een uitvoering van Indonesische 
dansen,muziek en zang z.al worden gegeven. 
(Deze vereniging isvexmoedelijk door de leden van de Studenten 
vereniging Rukun Peladjar Indonesia afdeling Amsterdam opgericht Oo) 

Verder is hie~nder de mededeling gesteld,dat door het 
amusementa-gezelschap "Sinar Indonesia tt .op 18 Maart 1949 eveneens ' 
in het Minerva-paviljoen te Amsterdam een uitvoering zal. worden 
gegeven.Voor deze uitvoering is een in de Nederlandse taal gesteld 
pamf'let aan dit nummer gehech1;i, 

Op de pagina 8 is opgenomen het politiek m.anif'est;zoals. 
dit door de f'ederatie van h.t.l. gevestigde Indonesische verenigin
gen "Gabungan Perkumpulan ferkumpulan Indonesia " n.a.v. de op 18 
December 1948 ingestelde militaire actie,werd uitgegeven.In dit 
·manifest,wat is gericht aan het vrije Indonesische volk ;wordt ste~ 
ling ·genomen tegen deze militaire actie en aangespoord de strijd 

, voor de vrijheid van Indonesia voort te zetten~ 
Het geheel is vrijwel in dezelf'de bewoording gesteld 

'als de verschillende,in verband met deze actie,door~epubliek In
donesia en meerdere republikeinse ministers uitgegeven proclamati~ 
en manif'esten. ' 

(Mocht een verta~ing van dit manif'est nodig worden ge
achttdan zal deze alsnog worden nagezonden o.) Eindeo 
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GOUVERNEMENT VAN DE NEDERLANDSE ANTillEN 

GEHEIM 
Aan de Heer 

Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

1 s-GRAVENHAGE/NEDERLAND. 
Javastraat 68. 

_I 

-1 

_I 

Uw nummer (letter): Uw brief van: 

Onderwerp: 

Bijlagen 

41 G. 

Willemstad, Curacao, 9 Maart 1949. 

(3-0 

In antwoord op Uw brief van 15 Januari j.l. No.53182 heb ik de eer, 
UHoogEdelGestrenge het navolgende mede te delen: 

1-l Met de in Uw hierboven genoemde brief vermelde ~~wordt waarschijn-
lijk bedoeld,de stoker der eerste klasse, zeemilicien,"Mohamed Saleh Narta
dipradja, stamboeknummer 12691. 

Deze persoon vertrok, wegens medische afkeuring, op 29 September 1948 
per s.s. "Delft" naar Nederland en is waarschijnlijk reeds in Indonesi@ met 
groot verlof gezonden. 

Gedurende zijn verblijf op de Marinebasis Parera, alhier, is van politie
ke activiteit van genoemde stoker niets gebleken, terwijl aan de Marine-autori
teiten niet bekend was, dat het door U genoemd blad tijdens zijn verblijf al
hier door hem werd ontvangen. 

De mogelijkheid is natuurlijk niet uitgesloten, dat dit blad hem op andere 
wijze bereikte, b.v. via een postbus of particulier waladres • 

"Saleh" werd alhier van 9 Januari 1946 tot 27 Augustus 1948 in het St. 
Elisabath Gasthuis te Willemstad verpleegd. 

Dezerzijds is omtrent betrokkene verder niets bekend. 

E/vdP/ De Procureur - Generaal, 

F. model 8 -CC. 1445 - '48 

i 
( 
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USlJL · ~DA ~NTUK NENG.ADAKAN P.iRUNDINGAl~ l•illDJ A -BUNDAR. 

D.ïdàla.m kete.,r~n- dari 26 Februari 1949 peme:rint.a,b. '_Belanda mengus~Ikcfri pép~ ' · 
~~d.ja 'c:nin®:r dep.gan Repuhlik dán la~-lainnegara.lienteri--rrienteri Iiepuplil<; ja_ng _s~-- .. 
·seka;r.ang masih üita_han di pu,iau ~aa~ç.n,. à~beba;$kan., aJ<an tetapi mereka ti9-a bol..'· ·.:' _ 

- mefl.j.ili)i terupat t~gaihja dengan sesll.lça ~á'enclJri:KedaJ:l),.atan akan diber.ikà.n kepäda _~:do~ 
nesia l:ebih dahulu_ dai'i};iada jang ·sudah-~t~tapkab olehrija. . . -

' p_~n~ ke:tera:n&a.rl terse?ut itu,: :Pemer<J,nt,ah Belanda bertindak seakan-akar;t ti<ia ®~ ~ ·_ . . _ 
a~2 àntara Bel~.nd'a da_n JndoneGia~ ·s'èg.kan';a.k?it Belanda: dá.n Indonesia sudàh--'-1~ b~~~ó"':: _ 
bat. kental~uka,nka,q perundingan me~à _.};>unr;ta,:t' ~t~ suattl perundingan a.ntar~ 6r~...a'~ __ ··; :·:~ 
,J~·'b~~~ma~ha.k: .. d~~g~,:tla(i~wfn; UJ'%'h~<~t1~Pê~- persetuûJ1lB;n: :;.atja-:ra.dem,~~·· _, .• 

0

:~,~~;", 
' "~êJ>~ü·~(c~e~ï}a ;b)llti~c·.?it:1J.'>~~~~:,~ri'tarà, ora,ng+Q;r.oog,.jatl~ .h~~;;~·"··~iA:i 
;~~~u.~-.~~.:Z!j~wa1i7"'.~?;~:~"~~' t.~da aga' s'.;Una è.ek<dj".~~i.t~ •. ~*'~~~é··· · · .,~·::~..;, , ·· 
-~:á .. ~~Belaalia kal'etLJ:..e.n.t.a.ta~:~i.:a:~<tdjalel:a;:'d~. fil;ie;~-. · ·· .·· , 

··--'d~::ft~jbädap ~ákjat Ifidone~i~ilf.~tgr.·tak dapat bitjara /dengan Bel~a,-~;•kl'ili. a~· ~Si 
~.- ~ o'-.~,~r.p$:.r.a..iag d:engan mere}{a. _ · . . _ . 

1',;embebasaiL ment ~rl""lnenteri Rapu;bl'.:i,.k de.rigaq pe~djandjian i t u bukan pembe basatJ__ .-Bqlèh 
!Je;bas akan tetápi mest.i m:in~a perrni.si d_im~na pergi dan Q€1rdiamolni ~ebenarnja tida 'la;". 
.in d.aripada interniran aétJarö, kol.onial. . . . . . . · 
· . KetW.ul.at~ akan tli}Jerikan kepada lndóhesia sebag~i hadia,h 'lebih dah\llu ,datipada j~g · 
·dite,tc;Iikc9J'i o.ieh Serikat SangsB;~Dangsa.Kitä · suda.h. djell1u ~endengar~an perkat'a~;n 11 BO'~Ve~ , 
ré:initeit..!' ini.Apa anti kedaulé:ita:n ·Belanda ka·lau ma~ih tetap· ad4 serdadu as;ing di t-a;.. _ · 
r;ah áir' kitp.. -' . ' ' • . . . . . 

Ba-gï_ kita jang pentj.~~ harus dit'E;ltä:-pk.àn daht,llu: 1lJ.aSih maukah _l(ita Ma$QK k.edalam -~-~ 
t.U.: Uni. deilgan Belanda setelah · duä kali sudah mènjerang s.atjara litjik oleh i;..ènfié:t:a'Jc9.;. · . 

, l9nit1l Beli:mda?1-1asih ·ma~ah ~it. a ma:sU,k da. l.c;m $atu_ Ur1,i jan~ ~e~urut '_perobaha.n ·_Un~_~·~~- .. -'c _ _,_ ·_- ... 

Undà.ng Da·sar- Belanda hanJalah nélliia qan. b~:rttuk oaru untuK ~s~ Jang ]:(1.mo ~ tançlh dJ;adj.a~ . _ 
_ han dalaii1kesatuan negara.Soal menerinla aKau,ja~no1~. souv-ereinite~t atau pemèriÏlt_Ä,hàn. " 
i!i~erim atati barang apal;agi daripaèia ta,nga:;n Belapqa,, fäd?k hàrus did;ahul~an.'l',~da,k l'4 ... , 

·-giharu$ di'Ut;amak-an, kita màu ata!l tidak membentuk negá:ra Indonësj,aSerikat jang. ber
daula_t_, ~el~inkan pijl.rtapjaa.n Jlakiki haril:s- -rlidj-f3,waq d~hulu: m~ukàh kita dibêlengg,~' la~ 
gi dá1am. sa\u .Uni dengan ... 13dalida? · :. · · .. ·· · 

. SL~PÄKAH'}Al/G DA,PAT MERANTAI sn:;_'f'fl ~ANGfiJ~. ')- ::::~~,~ r ... ~:~ "'~'~"'-~~_::. T,4.K J.!l-I.U DIE.i\.HTA.I? 

Slä:P~H JANG DAPAT ~~IBINASAI\AN SUAT(J. B.ANG.S~.L KAI.AU SRltUm-A,TNJA TAK MAU ;aiNASA? 

.. L 
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~~l.A~A~l'i vJI\A:\~o~. ~~JiJ~ tN~iS.tÁ. JUS aiJLli ko.l.-L\hl.tiitf d~t.'l..._m ii\!At~u ru•ee"" 
01 P.h ~ Dr T ·:,"a. Sik I en.. l'i menentÜkan kerakja.t.a.n cl•..:J.ne; ,, 'l'~~gasnja 

l~A0l01~A.I...11'1ü'l· o orang jan,:;· terlij,fD .. J' dJ.su .. 1t.u n&gor'i, men-
Dalam soal kewargaa.n negara ada berbagai- dapat kerakjata.n dar.î.. n0g•:n~:i 5.,t.u."Seperti 

bagai terminologie (perkdt,aa.n) ja.11g sering undang2 Neder-.l.andsch c ... nd<3r<ia:.;.r:.uchap u,;:.n·· 
kali telah menerbitk,:m kekatjauan, apabila paJnanja be:;.~da.sar at.as ,]\.];:; SULI _,Dja.di o·-·· 
orang salah faha..'ns sepert.:i. telah dikatakan rang terlahJ..r' da1a.ra daera.l: Einó . .J. BeJ.an-
d::i.atas.Dengan perkataa.n itu dim.aksudkan per~ da terhjtung seba.gai li:::;derl.::cnsch ond(!:C-

. kataan-perkata.?.n ja.ng berbedaan, teta.pi sa·- daan atau ra .. kjat. Bela.nd.s." tid.s.k perdul:i_ 
ma artinjao~enerti perlmt.:1an nasionaliteit.~ orang i.tu terlahir- da:d ::l.bu-ba.pal( ke:r-ak-
burgerscha.p da.n onderdae.nschap.Perkataan ini jatan apa ,.' , 
dalam garis2 besarnja .titl(..i.l;:l~ beda sutu de- JUS SÄ.l'JGDil~US: d~:::"ah a tau tun:nan ;jang 
ngan jang lain, 1-:·<•'enél. artinja semua jalah menentul<lln,{'e:;:~akjéd:-<::.2!. orang =·Jel.asnja.:b:.·" 
kerakjatan jang Uïnumnja djuga disebut kewar- rakjat&.n;·ct~ti si it:J=-ba.pa ja.ng rr.r:.menht-· 
gaan. ka.n keYD.kjiltan dar-::.. ana:V.nje.,,. t:i.da.k. perdu--

Asal usulnja perkataan onderdaanschél.p dan J.i anak ltu te:r ... '1hÏr- dinegeri ,;:.- -·.;~:::::.]'o.-
burgerschap jalah~ DahLüu perkataan onder·- ga"Azas :ini b;,~:rl.nku daJ.am \.tnda.ng2 anta:r-a 
daanschap ha.n,ja terpakai dinegerL~ l~eradjaan lain dari neged T.:~~mg.Y ... ok~ b..bgga seora.n.g 
sementara burgerschap d:iy:Jca.i di:-negeri2 Re- anak Tiorlgh-)a .. ]u,:.1 ; '~:..:;. : .•• ·.",:, 2 ,c • .-... _;< :ibu-be.~ 
publik. Tapi kini. perkataan2 itu sama dipakai-· pa Tionghoa. 5 dengan ser.dirin,ja àja.d:l ter-
nja.Hanja dengan·perbedaán ini, sekarangs u::~.. masuk pada. k.:JrakjaL:m T:'i.ong: __ ,~:.:.~ bi:jarpun 
pa.'!'3 · ' negeri Belanda ra.kjatnja seumumnja andai kata a.nak itu ter·lahir di i'~utt;~Y U-
disebut onderdaan.,(jang artinja· o:rang jang tarö. atau l~u.tub 0el2.tan, 
mengabdiJ jang berhamba) ,, Dari ·k~-t.cr3.ngan. diatas r'ijatrtlah~ bah-

Djuga dinegeri Ingg'.~r:Ls 1..ununmja rakjatr>..j.d.-----wa-hg_gi_o.rm~t;.?, T:i.C'.r.~-gr-.tr:.a ja.."1.g te:.'].ahir di 
dinarn.a.kan citzens a tau na.§ i "'n'3:\...5.J...burg.ers), daerah Hhdia BeJ.andê. d.s.hulu terda.pa:.... 2 
sebaliknja rakjat_.dja-djahannja d~.namakan sub- matjam kerakjat;::.n j2.ng saling bc:ntrokan 
jects (onderdanen), satu dengan J:mg lain_.hern.i.r~rt. undv.ng2 Hin-

Nasionaliteit (.burgerschap) adalah suatu dia Belanda ~·L :1da r.:.ücj.::'.t Belanda2 ~eta-
artian politik,Tega.snja perl{atacm itu hanja pi sebalikr:.;<· :tH~nurut undang27 Tiongkok 
dipakai buat n:aksud poli i, ik sa.djë. dan tidak or.3..11g itu t.~t-"p S•Jb2.gni rak.}2.t Tiongkok ., 
ada sangl<lJ.taJ:l lancsu,'1g· d~it~·r,n 'ï a·· n2 per1-cara. ':i;,~t · :,.", r...m· 1-., '-'"'"PSl·-~"·1 ·,-,,",··s'~ 1l" ,.., "l·)"'n :itu dit a----- '• -c;, · "0<;. _" "' '. .I-4U•~ uv ---·~ "'·- l-'•• v~.- '·"" • 

eepert'i agama a. tau kel;:.déljaG.n o Ini w.t.uk meng- hun ..1. Jll. t.,,."·r.a.h d.:':t u1~n::) percljandji.a.n anta--
hindarkan sa.lah faha.m .. , ra Tiongkok dP..:l Nederland di:rv.na d:Ltetap~ 

Nasionaliteit atau kel'akjat.:>.n d.t:J.u kewar- kan, ba}Ma 3(-':larld,iutnjn. har1ja l.Uîdang2 H:tn-
gaa.ri),~Iah. su~tu narna. buat. ""~nundjukka,n sua- dia Bel~i.ndr. t.ent:mg c)nrierdamlschap (1910) 
tu rakjàt dari suatu negaro. ,, · jè.ng akdh > ;~J .2:1 :?.Uha u~eneL~pké:,n kera!5:-

'ûmpama séo~ang b.:> • .ngsa Bel~1.~1da jang kerak;..: jats.n oro.ng ter·s:~.ngkut, .. 
jatan (kewarga.an) Belandg, soorang Ingg~ris Tet2.p::i. .<~pr~k··h psrdjc;.ndjian jcmg. dibi-
jalah kerakjat.an l11gtS.er:l.SoAkan tetapi tidak kin 1tu p;J.d:o .'Jiio.ktu sek:".r<_:ng b.i. m=:.sih ·bwr-

. selau.a.nja kerakjat,:m tergantung kepada ke- l"kU i+u hçlurn + orc•r..,· >-,et>lJ h·-,pi kit., 
bangsm.ano Tjontoh jalah l.U11pa.manj·a 13eorang bang- .::- P~J:;~ä.ki~n_ :~·;_o;;,h~"/"ct.~n lC~v<~~g~1::r~ I~'iQ
sa Pool jang hidup seba.gai rakjat ( warga) da- nesia.. 
ri negarél. Amerika Serikat.Orang bancsa; Poöl. --B·::-g~-. .,.1· "'·l·l.'C>'K:'"': ·!.·.:.cl·,·,r'·Jk··.,...,t "e-rc·n·,L·'-'n 'f'i-... o '.:1. '-·.- 41~ . .t• .......... ~.u .,..'V' . .t.""'~.t;... ___ c ... .;.l }' #·- Ç.."J. .... l .... r-...._ • 
itu tidak lagi te:rmasuk pada kerakjatan Po-ol_ç onehocl. terh,"..d<tp keH:.rg'>;.n neg:;.r.':. Indone~ 
melainkan kepada kei->akJatan 1-lliler·ika sèrikat. . sia.? 
Begitu pul.:>. seorang Inggeris ay:Jabila ia men- DaL1.m urc:.i::;.n s·j.r;gl·ci.t diatas ser';:.n +...jon-
djadi rakjat atau warga da:d neg:1.ra Alllerilca toh-tjontoh j:Ln.s cliberik.m sud'a.h terdapat 
Serikat dengan sendirlnja ::.a mendjadi terma- djawél.ban ::.tc.s pert.é1Jlj.?..1.n itu,. 
s~ pada lcerakjatan (ke·~ra:.:·gaan) Junerika be.:.; Perbeda.'l.n dia.nt .. :n·.·~ :~pa jang disebut 
rikat. bangsa dan rakJ:.tt ( W~'.rgn) sud2.h diterar,g~ 

Apa .jang dj.n"m.s.kan kerakja~:m" itulah di
tetapkan dal.·mt ill'1dil.rig2 Negara, jang 1:-,,c.L '~".-r,_ · 

bagai-bagai negeri .,,.;. br. · ~~".n 1 ~-Jdpi da
lam azas (prir:cipo) ··. ~ ~16 r~-.ë., ~·l dua ma
tjam daear" jaitu: ,Jus S·)]j_ dan Jus ~angui·· 
nus. 

k~ diat-as, 
Kf:lrakyi.t,:m Lid:üc S'.>lit;ll':!.nj.'. t.org:::.n:tung 

.pa.u'-- ·-~~-- ''-' ":1.- .. :,."l lh diw.s.ktu peme-
rintah Hin~:lit~ Bel~l1(l~j duJ~\1 br!.nG;sa. ~ri~,trg;..... 
hoa di Hincl.ia BeJ;_mcL~ d.:i.~:.nggn.p sebP.g.::ü 
r r kJ" ·<t B "-, '· nd·' f l-' ., 1r'r ., ,.,.,r; sr. '-- ·- ... · ,.,.,".., ~, ) i.:i i:. ~.J..'--'• .•~• '·_,o:;(_,__ ....... o .• ··-··-·.1! '-'•·!.c ..• cl• .. ,,:.:.!'l • 

1,..-· 
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derhed8ü :ini mempunjai sa.tu atau lebih da-~ 
:i.'i sifat2 berikut:. Kebangsaan berlainant ba
hasa berlainan:; adat lemD.a.ga berJ ainan ds~ ~ 
Demikian1ah~ seperti d:i.ka.takan tadi perann
kan Tionghoa dinegeri i::>i: dizéi!"llan mndia. 
Belanda !n8rupaka.'1 mindç,rneid jang berkera.k-
jatan Belanda. • 

Kèdua:ukan peranaka.n Ticm.ghoa sebagai min
derheid diriegeri ini sebenarnja. melebihi ke~ 
dudUkan minMerbeid è.ari. 12.~.n2 negeri" Umpama 
bangsa Sudeten· Duitsch J3ng merupak&J. min~ 
derbeid Gzecheslowa.'da1 :n:mggur~ai~an bahasa 
Duitsch;; sementa11 a bang:-w. Hongaa;;.~ s;;:baga.i 
minderhej,d di·Zevenburgen (Rumania) djuga 
mengg1makan bahasanja. sendiri. 

Sebàliknja peranakan .. Tione.ho-~." · scbagai 
minderheid di Indonesiá~ sebàgia.n besc.r ti~
dak lagi .berbahasa Tior..ghoa .• ·meJ.ai:nke.n ber
baha.sa Indonesi!'l.oH<lh'1S.J. Tiongho.s. ja.:-.g ada 
~ipergu.ilakan oJ..oh sebagian dari perana.ka~ 
Tionghoa :'2i:J~:;..~L t:;.c1-9J,o;: boleh dJ.)nc:.su.'..ckan hi-
tungan, karetla scbenarnja. bukan baha.sa Ti-

. onghoa melainkcm. b3.hasa'1ndonc-sia (Dj<?-Wa~ 
Sunda ata.u Melaju) .iang düej,"dJemahkÇt!'l de
ngail l,{ata2 Tlonghoa~Haka oleh Ti1:>nghoa to
tok b~hasa pèranakan i,tu didjvJu,k;\ ·;:.;:u:)yo Chi·
cohsi...'1g. 

Sekalipun jang dina.rnaknn. bB.tdj ie (gelet
terd) na.mpir tak e.da ,jang ;'llli:.tri))V. membatj.;J. 
dan mengert:L. ke:;us'l.st;.eraan T,ionghoa ,ja~ a
ga..tc tingg:L., dja.ngan kata men,jLÜ:Lrmj2.j :;;eba-

. Ri'' ' - ... - q ' , • ga~ umpama · cn.ard v>fJ..lh'a.i.IIk...-edA.ngxc.:ln •. cbl.h 
djav.hpun adat l:embaganj~l suJ}a~l ;)2.~1 jd.k 't!er
tja.mpuran dengan adat ler:a.l>le-"'· I2J-:-lonesiao3e·" 
perti dalam hal se1a.znatar.., 1;:-,atjara periw~ 

• d -". ' . w:man. .enge .. n menJJ..ram Kt~::n.o:;J.t1g7 paka:u:m s:;-
hari.-hari da.ri :l::tsri2 'T.':v:mghoa S8..mpa.i do.·
lam hal 'tetabu:::.an .-,Umpame.nja orang pe!'ana
kan Tionghoa dJ. DjavR. Ten;~ah <i;m Tbrur 1e
bih kenal dan lebih gem?.r .:.r~,m ga.Îne1an cia
ri pada pat~irn; jang. sudai l mendJad:i asiog 
bagi kupingnja" Begitt<pv.n l €gernl'1.1~2.n gambar...g
keromomg a.:nta.ra pe:ra.n'lkan fiorli.~ho2. di Dja
wa Barat umum dikctahu.i" · 

Boloh d:Lta'!lb."l.hkan le..gi; b.:'lhka.:1 b;mjak di 
ant -.:ra perànakan Tionghoa _.; e.I1g tarnpang mu-

kanja sukar di.bedak;an dcngan tampang mti.ka 
penduduk aseli negc'ri ini.~ hingga k:üau di 
pakai üku:ran bangsa; m~;.:nur-:.1 1:. bahasa u.mum, 
dapatlah dîkataka.r;. bangsa Iudon~s.ia,, . 

Dèngan begitu,. perane.!c8.n Tionghoa d.:tsi
ni, zonder tahw:1ja sendiris- sebenarnja da-
1ir. praktek sncj_ah sebagai \vê :rga negtl'a_, SE.."· 

r. ......... ~iüi-.tl .... &utfii~; .. ;,.-,,,,W\ 
tampangmukanja. banjak jang samaaDj~di si
fà:t-sifatnja jang sama deng<m sifat or~mg 
Indonesia; ada lebih banjak dari pada si..; 
fat-sifat jang berbedaan. · · · 

Tapi rneski de.mikian undang2 kewargáan . 
negar·a Rspublik Indonesïa tidnk IJiema:ksak~m " 
akr.m t::i..ap2 ore.ng meneriJna kewargaa..nnjá..uri .... -_ 
dang-undang t~ntang \;larga Negara d~p Pen-· 
duduka.n Nega,:t'a. Indonesia jang t.9lah --diu- -
mumkan dala.m bulan April, menetè.i.pka:t;t dq~ 
fatsal l, antara Iain; bahwa vJarga -~egära. · 
lndonesia,. jaJ.ah; 
a .orang jang <;tseli dalam daera.h N'9gara_ in

donesia; . 
boorang jang tidak rilasuk dalam golJ.ngan 

•;: ... ys:.:Jbut di.s"l.a,s akan tetapi tufUl:.a.p da
ri seo~ng dari golo!fgan itu jang ia;h~r 
clan bertemrx1t _kedudd{an 4al'l kediaJHan di, 
~:~~1.\:;;· .. ~!~a~t~J;_ J:~egs,rè~ ~ri"~-~·d-1iè~:r~~v :i~. ~:~"~!:.~· 
kan 'turu...'1a.~ seorang ··:, .~.-i golq:aga~.- t~r"':. 

maksud~ jang lahir ~>,;.n bertempàt kedud,u
kan da."l kediaman.., 8 :]ama ~edikittlj8.. 5 
ta.fl.un berturut.2 jan-;. paling áchir..-d;i.da-·. 
lam daerah Negara Xndonesia~ jarig. tèJ,ah 
berumlli"llr .21 tahU:.r:t a tau tiüàh kaWin, k 3...: 
tjuali dj'ika ia menjatakah keb~:rat~a 
.wendjadi v~àrga. Negara . Indo.nesia. .. karena 
:ia adR.lah. ·#arg<:J, negaï~a n~geri laiP,.~ ' 
Lebih dj~\.ïP, dalam fatsal 4 dite~?pka.h 

antara lairn' . ' .. · · 
L ?ernjatáan tersebut {jaitu pe~nJataan 
léeberatr:,."1 T ,,•f>. L) dalam. fatsal 1. bàb b, 
harus di3.~mpaika.n dE)ngCt.n tulisan:; 4~a.ta.s ... 
ke~·t.as. jD.r"g b-ermet,erai· kepada M,ent~r;i. $e ... 
lwJdrrnn d.;::.l<'.i!Il waktu 1 t0hu.11 setelah p,~ra
turan da!.am, f'.?.tsal ter_sebut berlaku b.u.ç1t 
o~a11g "..,"., ... b·· "''"v1gl·ut -.L. ,~ · ·\J-,:.u;.~.Q ~";.. oe; .:. • _J"\. < .... /' . :. 

:\:rtjnja; .Per\l?Ïakan Tionghoa, mel).urut . 
fatsal 1 no..ri imda.ng2 -w~rga·· nega:r-á. Ind9-" 
11esia t~nnd.suk_ sebaga::i; warga migara _'Iridb;_ 

: ' ! 

nesin ~ 4
• 

Akan tetapi. ia berhak men\u-ut.fatsal 
4~ m~molak kew~ .. rgàan. itus qa.l.aiJ1_ t;~nipp. ~7",,
tu t'J.hun .•. setela.h l;,ndang2· tersebu-t,, di;unillliL. .... 
kan~ ini jang dina.'IJla.kan hak repudiatie.· 

Beda seka1.i dari pemerintah H.inéiia _Be:,_ 
landa dn.hulu jang mendjadikan semua_pera~ 
nb.kan Tlongboo ;..rarga · negara Belanda (Ne• 
derlandseh oaderdaan) "4Qnder Jl1ena.njakan 
apa orang B\tka menerimanja atau .tiçlak.Dan 
begttu djuga $ikàp petnerintah .Tiongkok ~u.:. 
lu ,iang dalam_ perd.i&?djian ja.ng dibikin 
di Peki.ng ditahu...11 1911 antara Tiongkok 
dan. Nederland_. teJ.ah menetapkan kerakjatan 
bagi Hoakiao di.sini_. zonder _J!lenanjakan le..: 



! ,~~~~ ·~~ p.:).Kiréi.Zl cri:ll'l.g~ jang ter ... 
sangkut. 

:S:Jp :r+.i dilmtaka.n tadi, undang2 kewargaa . .n 
~egara fi.epublik Indone'sia ti·dak memaksakan 
orang menerirJla ke:wargaan itu, djika orang ti-· 
dak mau menerimanja. 

Sebaliknja, bisa sekal:_ d.iraengerti,, kalau 
diantara Hoakiao jang akan menerima kewarga
an itu m<M~~-11 a.da. jeng k•.:.atir akan mereka se
ba,gai minderheid, nanti de.pat perlakuan ber .... 
beda dari pada golongan rakjat terbesar5 se
pérti umpa,ma. tidak diberilcan hak samar.ata 
dan sebagainja pendek kata, perasaan kuatir·.,...., 
akan diibu-tirikan.Dan kekuati~an itu memang 
beralasan. 

Akan tetapi, seperti telah diterd.ngkan di 
atas, apahila kedjadian demikian, adalah djus
tru kuwadjiban kita, seba5ai minderheid buat . 
berdjuang bersama2 lain2 golongan L~etjil, hu
kan sadja golongan ketjil dari lain bangsa, 
seperti Arab dan India raelainkan djuga.dengan 
golongan2 ketjil bangsa Indonesia selldiri.~a
rena, djuga diantara bangsa Indonesia aseli 
terdapat golongan2 terketjil jan~ umpaBa ber
lainan bahasa, agama dan kebudaja~n; sebagai 
orang2 Ambon, Henado, Timur, Bali d·:: .. · 

Déngan mereka .i.ni, dengan golongan2 ketjil. 
lain dan dengan partai2 jang berpemandangan 
luas, ha rus kit a berdjuang ber-sarna2 unt uk 

i'Wncije.di njat.;:üah ·sekarana da.r1 apa 
jang dibentangkan dengan ringkas diatas, 
bahwa perasaan ragu2 sekalipun perasaan 
kuatir bagi orang2 Tionghoa jang akan 
mendjadi -..rarga negara Indonesia, sebenar·-
nja tak begitu beralasan. , 

Malah sebaliknjas seperti dilahat di 
atas, alasan2 jang menjurung sebagian 
peranakan Tiongh~a mendjadi war.ga ne~ara 
Indonesia deffiikian banjak dan teguhnja~ 
hingga sudah ;aendjadi sewadjarnja sekali, 
djika mereka Lni menerima kewargaan ituo 

Selain dari itut keadaan dalrum man~ 
sebagian dari Hoakiao disini berada,bo
leh dikatakan telah ditakdirkan mereka 
buat mati-hidup dinegeri ini.Keadaan2. ~~··'· 
t;:. a::.1:-::.ra lain adalah keadaan ekonomis, 
keadaa.n pendj_dikan peladjaran dsbo Denga:a 
tak mempunjai uang atau kepandaian untuk 
didjadikan modal jang mendjadi sjarat un
~uk mereka jang umpama hendak menuntut 
penghidupan baru dinegeri lain, andai 
kata Tiongkok taklah dapat mereka berb~-
at derrlkiano · 

Naka apabila orang memanctang soal ke
wargaan, seperti diatas, dengan sedju
djurnja, terbebas dari pada pengaruh sen .. ·· 
timent ~perasaan), tak dapat tida.k, mes-.. 
tilah orang sampai pada kesimpulan jang 
melainkan berdasar atas pertimbangan jg 
djudjur dan pikiran jang djernih, jang 
hanja bisa d.idapat, djika lebih dulu ki
ta melenjapkan apa jang àinrunakan inferiw· 
or:iteitscomplex kita't HABIS. 

dapat melenjapkan sesuatu perbedaan, sesuatu 
perlaku.a.n .iang tak adil..Berdjuang sehingga 
kita·memperoleh hak r.epen1.:thnja, sehingga ti
ap~tiap rakjat tak perduli dari golongan jang 
berasal bangsa apa pun djuga dapat perlakuan 
jang sama-rata. · 
_ Seperti upa.ma jang ditetapkan dalam.fatsal 
l2J dari undang2 das ar Negara U~~. S .. .d. jang 
bunjinja: 

~ ---ooo---

npersa,aan hak bagi seluruh rakjat U.b.0-.fi. 
tiak perduli dari bang sa a pa_. dala.m seluruh la
pangan ekonomi; pemerintahan~ kebudajaan, sc
sial dan politik, adal~h undang2 jang tak da-
pa t dilangga~" , . 

11Tia.p perbatasan akan hak itu;;- setjara lang
sung maupun tida.k, a.tau tiap2 perelonan setja
ra langsung maupun tidak, jang diberikan atas 
da!)ar kebangsaan, ataupun pt:lllé''"'"''- :·1<1lian suä.tu 
ba.ngsa, membangkitkan kebentjian bangsa atau 
hiilaan ba.ngsa, akan dihukum menurut undang2 11 • 

Itulah salah satu tjontoh tjara bagaimana 
suatu golongan terketjil dapat dilindungi ter
harlap perbuatan2 sewenang2 dari golmlgan2 be
sar jang lain. 

Apa jang telèih diperoleh disana_, d.:tpat dju
ga diperoleh ditiap2 neger:i l.<:~i.n j'3.ng demokra

tis begitupun djuga disiniJ karena apa jang bi
sa kedjadian dilain negeri. 

~GURUS BAtiU 11 ? EiiHDJPUNAN INDONESIÀ" , 
Pengurus baru P .I. telah dipilih de··· 

ngan suara bulat: 
Ketua :; 8'C:·~~;,i.to 

Ketua II~ Soenan Ham$ah 
Penulis I~ Go Gien Tjwan 
Penulis II3 Slamet Faiman 
Bendnhari: Soedirdjo 
Pembantu: Djajeng Pratomo - dipertang~
gung djawaokan atas penerbitan 11Warta 
Indonesia 11 (dan diba.ntu oleh Rasono dan 
Slamet Faiman}" 

Pengurus Pusat diperlengkapkan dengan 
ketua2 tjabang~Slamet Faiman Ketua tja
bang Amsterdam diperbantukan pula seba
gai penulis II ,, 

be'-"retari~t: }'lUl Eeghenla~n 4 huis, · 
~~> , . t.i /runsterdam ZUJ.d.Tel.25112 • 
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·-t·r. 
• ' ~--··; 1

,::''•; ,··, ,,\ ... •>J_
0 

_;~:; , .·!~.~ 1 l I ~pi .. · ... ~., .. _ .. . .. . .. ' 

, · ··~~~ Q~~4• ,",,Milka~ ~-~. · w .. ~. ltt\a ... · 
l-,h ....,.".n,.,,_,...y;..,;, l.q.,.,·~ ~~.li.gkä't 11tAa ,i'SuJ-·'lis~: 
::italin untuk meru."ldingkan soal-soal :i,nter- -
nas:i_onaî jang pada saat s~kuri;l.ng sangS.t,me
minta perhatianJ ,kegiatan mereka jang meng
hendà.ki perang dalam'dunia impèrialis·ini 
~apgat sekali bertambah.Persedia~"l·peran~ 
dëwasa.ini suda.'tlboleh·ctikatakan'ada dalam 
ling~~ra~ ·: h'pkh.~ iJ: I:: \tic· Uta'rii"; ~aiJ.g séma
kin l,i:Uria. semakin berupa sesuatu_pakt à.nti
komurtis.Hal ini'mengi"ngàtka~ kita pada se
buah pà.kt antî-komu.11is dahulu> jang pernah 
ter;1ohor. da~arn mempersed].akan perang dunia 
ke Ir'; dah jàhg dipers'etudjukan antara ne
gar{L--ilega,rél. fa.scis Djerm,a:n, It·alia dan Dje-
pà.ng • . . . 
· .· T~rang sf3kàl:i_,·_ bahwa.' pakt sematjam ini 

tak han_ja bermaksud menentang "Komintern", 
( singkatà.n "Kornmuhistische Internationale" 
dahulu} akän tetapi lébih-lehih berupa su~ 
atU; · kedok,. ,dimana terkandimg niaksud · dibela
ka.qgnj~. ·;hawá-iiäfsu me~·eRa aka.h merebu:t se
lm~uh dtinia. 
• · D~'kiàn 'pill.i selurtih . 11 opz.et" dar:>ipada 

"Pa:kt' AtY~ntic Uta'ra" ini tiada laih akan 
n{etigê'pulk~ •·''tira-i~asupn, ·Jarig pá<la hàke
katnja menjelebungi t·jita-t_jita imperialis. 
Amerikà untu,k_meni3.klukkan seluruh d'unia ke-· 
padanja. .· 

· Kapitális-kapitalis besar i~1i · rupa-rupa..;. 
- üja telah pusing kepálarija karèna ketnená

ngan-kemenangan ja_ng dit,juRainja · dalrun p~
rarig menentang•Hitler sama sekutunjaç x; 

. Dalc;un sangkaap~ ootiua hanjale.h merekä .. 
. sendüi jang mernpunjai bo:r.t-átoon, mereka 
roerig:?. ra djilga, bàh~a kini t.Glah ti ba saat

:rtj<J. ti-Dtuk inenjeoar-njebarkarr mt;ngaruh 11ke
adàban da:n kebudajaan" ..:l.merika kepada se-
luru.h dunia6Mereka }ce::,etulan mensmui nega
ra-negara kapitalis lair..:nja dalam keadaàh 
:'bangkr'\lt '' dan gblongan-golongan ja.ng me
me:rîntah rt?gara-hegara tersehut pun ber-se
dia '.mtuk menjerahkan diri pada mereka. 

Dalá.m impian kemena:q.gan-·kel!Lena.ngnn ini, 
go;~qngan b<;mgsà Amerika tersebut ja.ng ber
hätá:-nafsu merebut dm1ia, kiranja ·tidak bi
sif''membeäa.:."'bedakan anb.ra. lüassen jang me-
J~ ~rintàh Eropah-Barat jilng telah kusut pi
--l::Tra.nnj'a karenà ketal:mtan · á.kan _morook komu
l)if. dim klasse 'rak.i'a.t . selebihnja jang · dipe
rint"ih m,ereka tadL 
. :··~:csungguhn:ja diba~w"Q.h bo.janga:e botn-atoom 

ini · t(.;t'bentanglah cljura."lg jo.ng $.er11ald:.ri. -la
. ma ant;;~re. jéi.ng "kwasi-m~merintah·11::_dengan 
· pètmh hé..srat berperang dan dlpihak lain ra' 
'jat E.~'opc.'h. selèbibnja.Rakjat terS:ebut tak 

. ' 
. ·~~· .• -

. . . .... ' * 
. , ..... 

I • • ;·:.3. ... ~ ; 
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-~. ,, l ,;. 'j" .. 11 ·~· . • , .. t:, , ;.,, .• '.· .:,',';-;, ',;;)/J'~~--
!!~~9Pm:~!Dt·~~~~~rge•;•ti?,, 
me Hitl:er, dan ~angat be>>ar · t-er;ima .katsih 
mereka 'akan hal inLRakjä;t. t~rse·b.1J..t: $.a:Ilffi. 
sekali tak sudi bersedia-s~.:dia · untl:lk :. 'b~rc,., 
perang meläwan m~reka· jang pernah mè'mber4.:. 
· kamerdekaan paqanja, me lul u iita~. k<élil.él;!lag, : 
seg?lon'gan pentj.atut-pèntjatut. b~ngsa A-.;..,: 
merl.Ra; . . "··. 

Rakjat ini· t.elah melihat mer,.~ki.ll-•.: jp.pg 
kini menggeiJtbor...gemb~rkan perang d~n.gjl)n .·.. .. ,, 
tak ada tanggung dj_a'wa.b sama Sekali•;, dl,a":",L' 
1a.r,1 pekerdjaè,ri,"lja dahulu,· dihari,.-h·'~ri .g~~; 
lap ke~ika kemer.dekaán neg'àra; :$fr•,:r.!'~k-j~t.. ; 
sesunggühnja. aqa <:ialani baha,;j.a ·"':' mei:~~.a- i-t, 
ni. rnel&rikan' diri a tau ~ .... ·.bekérd'j~ .Jb,-,'r;-fh.ï' 
sama musuh!Mereka jang s~kawapgmen~if~sl.;.'t, 
djur..;.ahdjurkan. kearah pe:rahg d,engaf}: :Sq~· 
vjet-Unie ~ s~benarnja sudä..h,;m,~n~.lanç.~F'-~';·~ 
ngi di.rinja .eebagai. dirinja. $~bag.ai, m:y.~,~,~~· 
suh raKjatnja ·sendir~. · ' · . ,: · · ;;.~~: 

Sudah ten'l:.u . dipeb.erapa ·n:e.geri ,t,~b · · · 
reaksi-rea.ksi ja.ng tadjam ·iangs'tmg./ . .. , . ' 
te_ngah ..... tenga;h, ralçjat terhadap· ,p,e:t)gi;U'l.Gi,~. · ~.? 
péngandjur ·. jàng, b~rt.ambah ·saru@'ê~gl"!;~J:l · · ·." .. · 
ki perahg ~emartg sèsu.flggtlbnja kêöah~trka ~~,; 
reaksi-reaksi jáng tepat:·"keluap··da.ri u.,., ·"'· 
tjapah-u:tjapan ora.ng-ora.ng te:r.-këmuka :dat:~\. 
Partài Komuni~ di Perantjis ;d~n It.aJ4,a.~~ f .. 
Tapi" kita· ha.rti$ mengingat . pula; . bàhwa ;-Pa.i; .'1. 

tai-partai Komunis ol~h kar.Sna besa,r'-M'fl·~ ... · ,_~ 
ngaruhnjp. diantara kaum buruhJ; di~kcr!;,a.~,ljl\:· 
dD,lél.m negara.nja; sepenu:hn'ja :be;r!h.;a.k:·~~t.;ja- · ' 
ra a tas narnt~ sebagian .besar dar;i:.' ra~d~i~<#li · 
Perantjis, lebih-lebih kalau dik'etah.ui,~~.~; .. 
bahwa rakjat tersebut dalam .arti·~o3.$ 
mendud-..lki tç {"pat jang pent.fn:g ga.l~ pe#~~ . 
put.::;.ran ma-Sjarakat .. Ma.ka itu1 ketePangan~-, 
kèterangan. rnereka te.rsebu:f mem.p~mj~.i ~~ · 
ja.ng besa.r 1 ·ol~.h kar-ei1a tak dap~t dj{_s._ang·;_. 
kal, ba:hvrn pendapat me.reka dilçandun&~'Jpu1~ · · 
oleh ]J;?ypisro; terbèsar dar~<:ta.kj'ät' .. :S.a.li-~~ 
nja ~ , ·- · - · ; , · · . ·· .. ~···:.~· <~r;(1~~·;-~ · 

Baik Tharez maupun 1'oglia.ti ,da);;wn;~;""' 
rangan-keterangàn jang baru ·~li -~~lieJ..lv i.h~ln:
perkuat keter>angannja, b~hwa. ~paqa,~~aliJ:a~ 
Perantjis d~n Italia sek~üi-.,ka:l,i j;Äk;:~,i~ä 
pikiran unt uk mena.rik. dirin;ta .ke.Q'alc~ll4Á,T;Ji 
pepera.nga,n. melawan ~ov,}et""Lln~~~.. ':; . .,'.'1.~···~ 

11Kaum burun Pera.nt.iiS dan sB,..bP-.bQ,t::~~~ 
bat I<'>rda.ma:iia.n a.ka.n senantias.? ~ba.~t.jÎiQ:g 
ttila.ng tidak hanja; uritu~ men:;j,uka~k~~t,~ ... 
dja.dinja pera.ng, ta!'i le.bih-le:báb :U!Î~< , 
meinbatalkánnja; '' demiki8:n, ut·j~~~apan · 

· Thorez dalè;r.-. parlemen Per.antjis.j3,~ik 'l'\1Q
rez, maui)un '!'ogliati- telah memb.eri kesan ... 



• < l''-•Lil?' 

. . . .. ~~r~~ 
~-·~r:l!l:? r.l8l.·~ 't,"!JT' ~- yrr ~ ót · 

U-nie,. m,a.ka ra.kjat. P~ran~jls dë::m rakjë::t.L ·J:ta_; 
li-a ·akan menjambut, tentera }.;ovjet andai ka
ta mereka dalam mengedjar musuhnja terpak
ia ~masuki negara-negara lain, seperti da
l~masa perang dunia keIIrakjat Polen 
dan rakjat Tjech pula menjambut tentera ter
seput. 

Togli-atti kemudian berkata: "~dalah ke
Wél:dji_Qa.n tia.p2 bangsa Italia tintuk rnemban
tu sedapat mungkin tentera Sovjet, seandain» ~lam pengedja.ran musuhnja mereka. ter
páklfa l'l!~ngindjak t'anah-air kita~ "Dan selan
djutnja: tfSema.kin djelas tj.unia ketahui, bah-

,wa rakjat Italia., atau sebagian besar dari 
go1ongan l"akjat jang mexnpunjai kedudukan 
jang penting serta jang mendjaçii sendi ma.'" 
~jarakat mempunjai pandapat ~edemikian, se
makin besa~lah kemungkinan. untu.k memaksa si 
penjera.ng untu.k malepaskan tjita-tjita me
reka ini, dan mendjamin peJ.~damaian. 11 

Kedua ~eterangan tersebut, jang sesung
phnja ha rus dipandang s.eba.gai t undjangan 
b:esar tintuk melaksanakan perdam.aian - mem
bèri bukti iag~ bàhwa Sovjet Un1B sekali
ltàli t~ mempunjai niatart untlfk mertjeräng 
•alah satu negara Eropah-Barat, ja.ng berar-

~; ,'1\i menentang kepentingan . rakjat Eropah-Ba
~~~~at.P.O'litik l\lar negeri Sovjet dun l~'oih• · 
Y ,.;. ~bih kete:rangan Sta.lin baru-baru ini telah 

•èmbuktikan hal·ini. 
. Stkir~ja pad.a saat ini orang asjik mem
à-itjarákan kemungkinan terdjadinja pertikai-
4n ánàtar Sovjet ·Unie dan beberapa negara E
t9J'ê'h-:Sarat '· maka. ini berarti, bah\va memang 
-~ jang mengharapkan perang dengan Sovjet
Unie jang sama beralas~ seperti dikehendaki 
~l·h miliiarder-mill:\.!?.rder bang sa Ainel;'ika. 
' Djelas sekali, bahwa dalani hàl demikian 
pe~~Rg tersebu~ tidaklah a~an berdasarkan 
•l(Q.-t~an na.s,iqnp,l" me].a;i.nk.~n perang jang 
De:-t~tangan·sekali dengan kepentingan ta
~..! sendiri.J dan didjalankan hanja atas 
suruhan sebl:iélh negara asing 1 jakni Amerika. 

,Perang ~ang mempunjai tjorak tertentu, 
jai\u -tjora.l<; pertikaian satu klas;:;.t: melawan 
klasse lain dan a.natar j,dec,>logie rnasing-ma
sin.g,.. p;era.ng antara reaksi mel<iw'l.n k, ~· ese 
kauin buruh, "dan dalam keadaan begini," "'c 
~ian. perkata Togliatti, 11tiada. à.apat lcita 
ragu-.ragu lagi akan mereka jang berdi.ri di . 
sa.nlping kaum soèialist o" 

Keterang"cin-keterangan jatlg terus-terang 
ini j'a.ng menundjukkan betapa dalam djur9..ng · 

au 
r~ be\>~r~P? ' . Er()J»hl'"~rat 
!limbulkan .a.marah dan 'reaksi-reaks~ 
dibeberapa kalarigan di Perantjis. 

Pemetintah Henri ~ueuille sek@njöng-
. konjong telah mengambli tindakan kekera .. 

san terhadap organisasi-organisasi kaum 
bu:ruh,PertjetakanPartai Komunis Peran-
tjis diserbu dan digeledah~ terhadap di
rektur l 1Bumanite, senator 'l·1a.rce;L Cachin, 
jang rnm.pir berusia 80 tahun diadakan 
tuntutan, b.eberapa pegawai-pegawai d.epar-

·temen-departemen jang progressief ditang-
ka~. · · 

·. Tindakan-tindakan jarig sama sekali tak 
berdasar int menimbull~an kegelisa~ J)U
la dikalangan kaum burdjuis sendiri.::>-er
~at kaum djurnalis Perantjis misalnja te
lab memerotes . sekeras·-keras.nja seakan•a
kàn hak kemerd,ekaari.pers diperkosa. 

Reaksi jang telah diutjapkan Pemerin
tah Perantjis atas keterangan-ketèra.ngan 
Thorez tidak lain·, njata seke.li m~unèijuk
kan niat-niat mereka untuk menjeret Pe-
rantjis kedalam kantjah peperangan~ atas 
suruhan imperialis-imperialis Amer~ka. 
Dipanctang dèmikian, njata pula perubahan 
negara Perarttjis sekarang sedang berdja
lan kea~ah status negara kepolisian. 

Seinentara itu dikalangan pengandjur
pengandjur perang bangsa Nnerika sendiri 
tim.bul perbedaan~perbedaan penda1.at ten
tang apa gunanja mengeluarkan biaja se
banjak itu dalam memperse~djatai neaara
ne.gara boneka .G:·opah-Barat .Senato.l' Taft 
pun telah menjalahi hal. ini; ia berpèn-
dapat, bahwa kelak dalam keadaari perang 
tentu Amerika ,jang akan memikul be~n jg 
terberat, maka oleh karen~ itu paiklah 
sendjata-sE,mcijata tersebut digunakan le
bi.h dahulu untuk ~~erika. 

Keterangan-keterangan Thorez dan To
gliatti sudah tentu tidak akan tinggal 
hampa •• t • • • • " • " .. • 

---oOo---

DALAM MASA n2' VOLUbiONER HANJA ~.J}(!E 
J Ai~G .tiliVOLUbiONBh DAPAT JYU!;!WJ ADI PEOOil'.lA:N 
DAN PETVHDJUK UNTU1~ HEHDvJ.PIN li.EVOLU~I 
NEN·Jll:BW.It.". '~'!fT I ~~AKTU DAN KEA:OAAN J aNG PE• 
NUH . DZNGAN K~TTI\Ji li,ri.N ~ .H.DJTANGAU DAN Kl!:• 
f:JULITAN ITU~ 

DENGAN TAK ADA THEORIE.JANG REVOLUbl
OEER, TAK MUNGKIN TERTJAPAl PRAKTEK JANG 
REVOLUSIOHER PULA! 

PELAD..T A'RILAH THEORIE JANG REVOLUSIONEJl! 

/ 
I 



• :,;i~é:r ;l~~iî.ik;, bad.:Ju.' j~A&ca·P~tr~ t:r~t;;:• 
b'*a.n menihk t,jeluna jang pntih trerkilat, 

~~ tiaga. be,rnoda hitamP bukan pula .menilik ram..: 
but:' jang tjemerlang kare}Jla.minjak., •• o I. 1 '. Q 

bul<an it ti. · 
Pemuda in~atlah.,. ". <• .. apa. jang telah kita 

dengungkan sèmendjak revolusi 'memuntjak. he
bat;' ~mendjal.c .rergolakan massa dalam nega
:fa.~' semen.<i,ja~ cta:rah bangsa menjirami pang-
kuan Buridá Ïbu · Persád<i., _ 

Djikalau petnuda berseru; ._. o 11Ba.ami Corrup-
.. ti~~ n· ·' · · · · · .. 

·. Djikaia'u p~muda bersëru: ••• u:aa~riU Bureau-
crQ,:Uè. '' · . · · · . · · 
DjÜ:a.lau pemuda. berserï.l6. ..~ f\'·0:; : > . ·~--

· lah Groepsegqisme. 11 

Djikalau pemuda berseru: , ~ .. rtBersatu, Goor
dineer; scgala tenaga dnlam berbagai-ba"'

lap~.mgan; tjapai Nationaïestaat Indonesia 1 

. basmi ~ts~·asiet pengatj,au Murba; .m.aka 53kali \ 
· lagf "k~i berseru: - 11'\'lahai pemuda ••••• pemuda. 
Pémuda sendiri parus bersih dari sifat-sifat 
ja:ng t:~rt janturn di.ata s" ' · · 

!!• fliWJtljeW~Ihtl!lrt "•*'*...._. ttllll-rl!ll••. li'era.daban oangea d.àn negiräJ k!t& jàiig 
diharap~an'oleh masjarakat ~tuk menga• 
na+iseèr'kebudajaan Barat jan.g baik,jang 
patut disatukan dengun ·kebud~jaan Timur 
J ... .ng sut,JL ••• kita jang diha,rapkan untuk 
rnènjelarrd saÏnpç;ti :,d.asarz;tjp. •• , ••• Kebuqp.jaàn . 
Timur • o , •• T ètapi ~ ~ .•. dengan, menjë ~~. " •. ,· 
ki.r:anja ada .dianta;r'anj?' .~éman-i;.eirian kU:a· ·. 
jaqg mehodai peradaban~angsa jang kita 
pudja,. ... o lll 

Saudara dengarlah •••••• kelul;lan.Raqin-
. dranáth 'l'agore., ketik.a. b~liau mà~ih 111::. .. 

dup ~ ••• ame'lihat· ~iant'ara p~~:era?. +.n4ia .. ·. 
jang tengah ·diGbang-abingRär.i. ·gelqznbätig :· ' 
arus 'kebudajaan Bàr~t." :de.ngarlä.h.pula, ke'
ketjewaan Sanusi Pane" pudjangga ba:t:"u'In-: 
donesia 'dalam bukunja Madah 'Ke':l.anà dalain · 
.Sadjak ja.ng berkepala 11Ketjewa'.'; 1-de~g/,lr
lah wanai pentud.;1 härapan· bá.ngsá. ~ •• • ) :U·.· . 

.Ka.mi andjurkan ... ~ •••.• Tjar:ilah .s&,\lqar.9.2 
su~tu didikan .'Ui'ltuk .kebel'aniq.n :be:rgq;l;l.l ... , 
den.gan tèman-teinan .Wa:nita Iain d.f.Lri'. pad~(' 
tari2an jang. ter.sebut .diata$~.· · · ''· 

· ' s·uts·.~ .. ~: · 
·--oOo-:-·-

l1asjartakat aká.n mentjemohkan kita$ masja
ra~at mungkin mengedjak ,kita, Ibu Pertiwi 
akan .~e:r:~enj'l.Wl_pa._N.t,.;bila kita send;i.ri~bila 
masJa.t~at pemuda. seüàiri, ma~ih dihinggap 
penjaldt ja.n.g deinikianDP~tut kirarija çiisini ·. ··· · · ·· · :".~.-:::.:.~:I::t~;.;:~.,- ·····"· ...... ----,ë·~:~· 
sa.ja pe!r~ngatká:n~.' ataru. 'S{J.ja, kata.kan: Kru,ni me- .. ', 

. .' . .:; ~n-ha.l....ix:i.i-~·bukarr-.Q:Lt~~.l"- .k.epa._dp, sd,;:-·2 . PROGR:Al~!~.,.. • · .... . ~~:~~. ·. . 

- ! 

jal~~ t~ngah _memeras keringat, dtak, mem.tk'ir---< .. --...... Tangga.J..,.:J.1·}1aret 1949, mtûal. dJam 7 ."'.JQ-......: 
kan u,.ntuk djelata; teJ;.il.pi ka-ui tu'djukan ke- malarfl di Mine:~wa ... paviljoen,,. Alve,r;t HabrJ--' --. . 
p11d'a·, pét:' 1dai-a2· jang." •• i~pa daratan, · plantsoen 2-4 Amsterdam. · · · . · ·jl·... 

Sebab: D:u~a Patriot Negara tengah men- · Perh:L'Ilpuna~i Seni Indones-ia • 11\-JIDJAYA" '• · · 
djihhkan _k,,,-.ràdjiban:djà dala.m scmua ·lapangan akal! Eétl~daakäfl! däifê~_J:,U€l:Olf .. ~~HH. ~llnJJ/;· .·. ·. 
pekerdjaan. c.LikaÜ teman Kesuma: .&J,ngsa dja .. · 11 9 •• , perdJal.anan" sekelLLJ.:ng. tp,m~m kese";.; · . 

· ::d.~nja tengah bcr~aring dalam pangkuan Bumi nian2 rakjat Indónes:ta. 11.. · : · · · ~ · .... 
I!1!1vne·::da:> diwakt,L~ ternan didusun tengah me- H , t:•.:: · ("' 2 d. · F .3 ·).A4·:' · t· , · k . . . . a:rga Kar Jl.S ·,·. •-:-· an ,. ,.;-:: <+":.· 1: 
:•g·u· JUr::<:än • er.:t.ngat memeras tenagQ ment,jari Minerva-paviljoen tiap.2 hari da:d. d~,~-
.. :~~fkah ment;ja;ri sesua.f.• nasi diwaktu pent jin- 10 - 3 s teL;222dB~-. · · · · · 
;,:.:_ l,:ebudajaan Timur se<.l.1hg mengatur siasat · 1 
t..nt~k mell]bersihkan 'f.ebuadt... n dari kutu2 ko- . Tanggal 18 ~ar~t ).949 .- h~r~ DjWria:a~-.t 
toi.,:.J.:Ïi Harat 1 m11ka • •• , , p<tja V:Ji}}ctu :ltulah pu- :QJal&a Sabtu :- mul~i djam .. 8 .di Miner~a-.,, ~; 
~a;;.'~· ~.,..meréka" •••• para nläha ,. siL-rwa, para stu- paviljoen, Jübe:ct lfahnplahts.oen 2-4; Am~ 
~-:lrit Ç.a~am salah sebuah kot~ be~n :: .. i-ramai · · sterda.m ZUid

9
- · : .. · ; - • • . 

< •• pesta~ .... beramai njanjL ,. , ,btwaruü.:..ramai . 
tari edan-edanan alias dansa dan dand.2oSting~ "SIIJAR INPüNESlA 11 akan melll:beri.,pertun .... ··.': 

hk 1 't ? · djukah istim19wa: ,. gu a 1 l ·u .• , •• Sungguh .••• ~ , . , 

ra--~:~~~~:nk~ o ~~~~~n~~~ui~e; ~:~~e~~~~~ -P: !~~~;~~~~ ~'~~l;~j~~l.~~~~e~~n!ó;~ . 
ha ti. merekQ. ,kearah kesöpa.nan .. ban. ~sa I:n<;ione- sial dQ.n ama1 perdjuangan ... . . . 
sia çrhus:usnj<f._,Dunia Timur pada u nUIJ1Pjà·

1 
jang Ba.rga kQ.rtjis Cl•' ~L 5Ö incl. bel.) di·: ., ' 

diwariskan- oleh nenek rnojang ki'!s. ber-abäd2 • Minetva-pavil.)oên 2""-4, · tiàp2 ha:ri dari . 
· p djam 10 - J, tel.22288 •. Saudqra ........ emuda jang lupa daratan.,. H ~ ••• , 

van Eeghenlaan 4 huis~ t·: :' .• · .<-;)~ . .:.2-q 
Kita jang dihar~pkan oleh marjarakat un- ~~·~OoL--

;/ 

·~--. 
' ~· 

. :j- • ;···- - -- ... 1 .......... . 

... ::· ,· 
.... 

. é ., 
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• ' MANlPEST POLITIK "':J' : ; - 1·-.'' • - •. :. -~PHif.~PJ!.2 !NOONEsiA (G. p ~ p. I • ) •. 

'se:r;llal'!- kita kep~da--: Saudarc~. ~-t·"/ ·i'. ·-:·~ '· ~- ~,,·, ·p· ::. ': ~,~ ::~:r:. '.!'7\:··.d;·a";;2 
kita pentjinta kemêrdek:1an rakjat Irid<:me~ia'!. · 

fl:l,rd.i~angan lllentjë.P<J.Î negi:irct Indonesiet r~erdoka sepen'u,n-penuhi1ja berdasarkan kedemo
krasian rak;jat d<m proklama.si 17 rt,:?;ustus l9h5, p:1da sd. ~at iui $edé.ill6. dipertaruhkan oleh 
segenap kekua~.an- tenac.:.'-'- r<..kj::lt _..:.1donesia, buik ditanah air, maupün dipei-~ntalia«l~ 

f.3r·djuaut;an ini. 'semakin har±. s0m.:.kin dtin::,j<J.t, dc1.11 sek .... li.tAl.!1 cenae;anja ·terpehtjar ke-: 
segala djurusan, t.'~::r(isd.h dimand.-ril.9ni:i te0api dj<::~as berwudjud s a t u dalrun usaha me

··laks.anakannjq. 

0èdjak bet.jah: peran& kolonia.l kedua d:i,t .• n •• h ür -kita, ,perdjuèl.ngàn kearah :Kelfie~:deka-
an in i' ~el ah beralih kepaciA. · i.l.ngkatan baru. . . . · · · · ·· ·· ·. 

t-eri~tiwa2 dizam~m lamp'~u, :mulai sedj<tk t!nd<lk<,.n 'kompromis perta.ma, men:int;kat ~earah 
komprotlis · laiu, kemudian berachir denc:,;:.n :rerkob -,ail se6Ç;.la pet etudjûan dan :rermufi:l.l{'ata.n 

· oleh 'pihak · .del3,nda1 telàh 'ba.ujdk niei:',perkaj.:. pci\ji.2.anan· d:m memperdalam•kciasja.tan kita • 
. 'eristiwa2 jang meng._,elint.jirki.4n kitä keèhla.m poliLik banbkrut jèi.l1g did'jalQ.nkan oleh 
t' ~,...'JU. ltepublik .d.ÎI'lasa lampau _tü~-~~ d<.i._p_0-t laJ_i ki'Lë~ -uLtncli k€tin.btti.i! . . . _ . 
.:.:ed,j.lr.J.h telar; ~embuktikan bti.hlm sesué•tU persét,udjuan tak .l:.lunqk~n dapat ct.itjar:ai antara 
pemerintdh reük:si .delanda dan rakjat .Lndojl,ebL~. l' .• k r-e:rmah .J,èl.!li;;Sa .de1an.da memlf1djukkan 
keingi.uaru1ja. tintuk sun6~uh2 nientj.: .. pui pe_; dám;-"-i~t;; den,,a.n ba.ngsa .J.ndvnesià·. ~eàdaan2 jang 
la.;npau n1èmbuktikan L.i.""i' b:·h·<N;;.;. Bcli.1.ndët h::.o.>j.:.l. in~in mennnd.á" tan"'ani sesuat.u 1,erse~udju-

.,_m djika :mereka berada d!~l8Jll keadi..l.an. te;·dj';lJit c..;:,.::.u ll&njt~. Uiltule men~ulur waktu j..-mg Ïn3.k
'dnia tak lain untllk ker.~ticllü~l rner.ip._rd .y:· r:: ... .:;~tt; .Lndonedà • 

. ;;;ebelwu .r:-eranr, dlil:L.id'··ki'!dua ki~"' m..1sih it1 0 at, páda Novcnibcr-be1o.:.'te!!t, usU12 ;.;.utardjo) 
'.1i ~oho dll. . .:;esudah perGtlg du...ia kodua dis .InOLid~ dengan resembB~~oeloften d;,m Hoge Ve
lU\"'e, dim=:.na nja,ta sekali bahwa pandán.::,.''l.n mer0kt•· terhad~p kÜnè,';i•k•n nasional banzsa In
donesia· sániiat tdrbq:~as ..sekali., dó;.n bc.Lh>;a pendjt:J.djahctn baner.a D~e:rman atas bangsa Be.Lart• 
da tidak memba.wa pelà.dja.x/.m kuiJé'l.dc. mcrdv~. · 

Liugtia<ijati ker11udian r.wn.jusu1 jn.nG' p. dfl. hakeka.tnja tuk lain menarik waktu sncljà untuk 
me~asukka.n tE1J:'ltcJ.ran,iil. .ket.anah air ki.t<;.. • u·setudjua.n ini dipe. ·:,'osa pada tg. 21· D,juli 'J 7 
.Kemu.d!.a-n dataug .i~.lV'ille dan diporkosê. luc.i P~-d<J. t.;. 18 IJesember '! 8 • 

.t'erhubun,;an antara.bangtSi..l.. i11d: . .m.s:;i.:.:t d::m· b.inc:,-o~ · ...:lelé.tlldJ. selarna lebih dari tiöa abad 
itu, ta~ lai 1 d<:~.ripada rangkaàan perko~~...tn d .• n pttnt;hinaan t~rha\Cp bun6SCl. dan tu.nah air' 
'kit 1 .• .i:' :..k seorünJJ::un ·pute'r'u ... ndonesin · J::...nL> titL~k inén~inuat kekedjam.m;:; IJlLiter Bei<.lndà'\ 
hon.:;i~tochterr, pe1:,erangan2 ditanah Djd.w'a, •.won:bok dn.n Atj~.:li.~ :penunduk.:.n "J;emberontakan" 
ditahün t 26 berikutlotJi,)llnja, penjerah;;.ü b<ill0 Sd. indort8sict se""au~i b~nda t.a.k berdjiwa 
pada i'a::;cis .L-Jepan._,, dll. l'·~~éi.!lé-l.s .... n2 ,Lli diteruska.n. St:JöUdah ptJrcm~ dUL.~u kedud. den;.:.n 
pen1bom...1n kot.J.2 d...ndunb, uuraó .... ju., Djol<,jd d11., J .• ettl~1.km'w1 d~1 por.1bunuhan di oeka::ü, 
J.'u.kish:~.dji, .~a-..aoede dll. teJ'L .. ,rnp.:m balljak unLill~ di:=>ebut sa;tu· IJel~satu; 

. ''e,_;.;nasan2 .iui ;neuntj .k di '..;..ulaw~si .Jel.J.té:lJ.l j.J.n~S meim:.a korban lebih d<.J.ri 4Ó 000 djiua 
rakjat jan6 r.ak bcrdosd.1 .disusu.l· j_a~i olc:h Jondowpso. _ 
\J<Jmua...ja ini d.it,Üdngi kemb.di dene;an petjahüj.~ perang ko1onial kedua. 

Ata~ bangkai2 persetudjua.n dan perdjandjiail ini tidak b.isa dibangunkWl laJi sebuah' 
pelW!-ui'aka tan baru. - . 

-~ . ' 

F r on t kit.a~.ptitda' ·dewasa i.'1.i adalah h:mj.J. ber~.ima ror~ka jant; kL.:i sectang memr;P-rta
·ruhkan d:-ji:wanja imtUk menent..Lng perkosuö.n lB Dus-ember '48, Wltuk merientr..n~ 21 D~uli '47 
dé:.n ur1tuk tnela~sanakan tudju<.~.n kit.a b~rs,:m.:': 17 .M.~:;ustus 1<;14;. 

Adalah tangg\mg dja,;'ab t.iap2 pute~P, lndont:sia nenentang, tia12; kor!lpromis soeland,jutnja, 
balk berupél. "medja bundar", maupÜLl · ja.ng ·1 r>.in, · . · . '-

. ~ek.:.li la,.:,i: Y.ita ban;,;só. lndorH~biq. diperaht91Y1.IT te_ ut~ dine~~ri Belandä ini ·'l!ts.nen
. tang dengán seke·ras-kt~ra~rija 11oed,j: ... ound<.."r" jllng l;l.k3.n rUAdüka.n dan ::tetala ha·si12 jang 

- . -

. ( 
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hu:J~IaatsFetijd~zulfUve~Tgelezen (;ln ge)loord h~bben . . : 
ovér lnd_àh_esië en ·m.eest~l :geërr pleziérige én 'mooie· · 
dlng~n: ~ ___ -~_ _ . · __ . · __ .· ·•· · - ~ ., ' ; 
De .~SI NAR :u~:(_[)ÖNESIA"·7w;t:- Lrgà~~ne . e~n ~[der~ · · 
beéld van:lndónesië tori~h;:dáthOJ?elijk rnéer·''tot q· 

. zál sprèken dán de o/E;!rV:tärçlé ,qp"s,ol'!)-rn:l~g·en vah poli'~ 
tieke en :~llitaire: problèn)~_ri: . .:~ · · ' ·. · .. ·. ·· .. . . · '· ;':! 

Öe "SI NAR INDONESIA'' wiJ ü ;~anbi~de"n ~en we'jnig' : / . r c :; 

niû_z:iek en'zang afgeiV-i~seld me,~~d-~ris-en .. lJ uitnQdig~rr>··. 
_ éen poos te verwijl~ri üt een Jndonesiséhe; sfeer, dfè 
' nu vóor onS" zelf tot- de zeldzaárnhedèn '·b.èl:iO·o~~-. ' . 
. Komt~~h. ~er.gast -lJ met:ot?g-~n qór aa:ri ln'<fonesi;ch-e': · 
rnäziek záng,. èn ·dans " · 

· . op V~iJdag; t:s Ma~rt 1949;:-. 

in .het Mi~~rvà-pa~ilj~en, · Albert Haht(pf~is~en. 
- óp.ei:!ing 2Ó·uu~~ Na>àflo~pBAL ~bt-4- uri~. ' · -

r r-, .:•- .,- '-""' 

~ ~egangsprij~ { i-.50, Tl) cL~ belasting: ·. 

K~a#èn v.erk~rijgb~r "aa-1'1-d-e ;{olgeh.d~: ,aq ress~),: .:·: . -. .:..._ 
Van f(ëgh'e~ban4 h~: teT>2Sll~ (van -i-4 uur); ' - c I 

ty1i1J~rva ~áviljoe·ll· A loert .. H~n- plant~o~n · 2'-4-·u.ur . 
,(tél. 221"88). .· " . ·._- . . . . • . . .. 

. s~~;anta, C~m·m.elinstr~atJSî11 , ·Ai1:J;terd~rn -Oost: • · ·'" -; 

. . . . - .. ····. ·. N~i: .~~,~s,r.: .. ····~r '. 
< ~f .ii~ rs::'!l~~tá, . . ~: .. ,-
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bijlagen:twee 

Onderwerp :V/ARTA INDONESIA 
·(Verspreiding) 

8 Maart 1 -··''"'-'"·a-~ 

·~ 1 t V.~T l949 ~ 

Na~:~r dezerzijds werd vernomen,werden enige da@ 
gen geleden,door de redactie van het door de Perhimpunan In4i> 
donesia t.Jlhier uitgegeven Maleise weekblad:" Warta Indonesia" 
twee exemplaren van dit blad verzonden aan de leden 'Van de al -
hier gevestigde Indo Chinese stud en ten vereniging: "Ohung San 
Hui" en wel de No, s 7 en 8 ·van respectievelijk 17 en 25 Fel:ru -
ari 1949,welke hierbij worden gevoegd. 

Het is opmerkelijk 1 dat in de op deze wijze ver
zonden nummers van. Wart a Indonesia,onder de ti tel: "• Me se el gh 
.!Yar~a neÎar~ Indones ia ",als vervolg artikel is opgenomen, de 
ver ende lng over het Indonesisch,é staatsburgerschap van de 
Indo- Chinezen,zoals dit werd samengesteld door Dr.TJOA Sik IJK 
I en. 

Hoewel daaromtrent tot dusver geen zekerheid 
kon worden verkregen ,m13g worden aangenomen,dat deze nummers 
van Warta Indones ia ,bij wijze van propaganda onder de leden 
van de "Chung San Hui" werden verspreid.Einde. 

o. 3. 



WARTA INDONESIA. 
MADJALLAH MINGGUAN "PERHIMPUNAN INDONESIA" NEDERLAND 

Adres Redaksi dan Administrasi : Van Eeghenlaan 4 hs, Amsterdam Zuid, Telefoon 2 5.11 2 

Harga langganan : 
Setahun . • . • • . . . • . • • I 8.00 
Sekwartal • . . • . . • . • . • I 2.50 
Etjeran • • • . . . . , • . • \ .f 0.20 

T&bun 5. J.~o. 7 17 Februari 1949. 

Buat luar Nederland : 
Setahun • . • • . . . . . . , 1 10.50 
Sekwartal . . ; . . . • . . . I 3.50 
Pembajaran harus lebih dahulu. 

SATU lUNGGU D!TENGAH SARANG <iERILJA. 
(Baga.Mn:ma kaum t~F~ril5n. ~ : ·., ... ,11 ol"ga.nis~inja) 

Koreaponden "Sin Po" jang ba~ ini telah mengundjungi Jogjaka~ menulis sèbàgai 
berikut: Ketika kita berada di Jogja eetiap mala.m a.da ked.engaran t~mbalaan jang gen
tjer jang diselingi oleh temba.lta.n2 mórtir, nieria.I!l dan suara le\usan2 !rf.loll.à~·Sal.ah sa
tu pe,rtempuran jang tersengit telah terdjadi pa.da ta.ngga,l _9 jarig baru lalu:, mulai dj~ 
22.00 ~pai djàm 03.00 pagi.- , -

Ternj._ata pa.da s~tiap malü:m pa!Wkan:-2 gerilja selalu berllasil dengan ~\.ldAh masuk ke ... 
dàlám kota dengàn ~- ~sendjataannja jan_e lengkap.Ini adalah pe;~stiWa. Jang me• 
ns~et!can:..· :!_.:arena· tahu2 pa$ukan2 gerilja sudah malepaskan tembaka!l2 dari d.e~at s:ek~li 1 
d:l:mrula' a(!Q po~ militer 5elan<la. - -

Te~Ét.h~ l?.ahwa -kaull\ geri;lja itu mem-sunjai erganisaai jang_ tera.:tur, sehingga b~ 
~~lfá ;it~: .dapatj~e&ga~n _ s~~- terus nieneru&, maJ;ah&n ~reka· d~ .- .~~ 
kaU tidak ~ndapat gang~n. d&ri rakjat~Penduduk lo.e1lgErta_hui di.maila kaum geri.J~.ja _l.tu 
m.a;Suk Q.án d!Jnana'mereka bers~bunji.t"'tetapi mereka tidak. 11L9.U mengganggunja~ 

Wilktu Içita menginap disal"lh 64tu tempat di Pak_ualaman, pà!Juk~ ~Qrilja. itu dè.ngan. 
terang sekali da.pat kita dengar mereka lewat denga.n memberikan komando2 dengan isja.rat 
jang sa.rna. ' · ·· . 

Siapakah . jang mernimpin kaum gerilja ~tu?l.]nt~ mendj~'Wà.b pel"'f.a.nja&r ini1 tidak tj~ .. 
kup kita mendengar · sadja. ~rkataan2 orang ramai.Oleh lc~renà. itu dengan $ega1,a -suuh 
pajah, kita djuga telah mengusahakan mentjari keteranga.n. $ri s\l.Qer'2 ;esd dari ka.-

·- .. 

langan kaum gerilja. . . 
Tez:njata jang ada disekitar kota Jogja ini adalah orang2 terpel.adjar" jang memim- '"' 

pin te1~s perlawanan gerilja serta menjusun organisasi pemerintahan ba~ dil~r kota, 
Mereka itu seka.rang telah mendjadi satu semuanjd., an§gota2 'L'lv"'" anago~ l.asjka.r-,ba.b• 
kan pasukan2 komunis ja.ng tadinja pernah ditawan oleh Republik sek&nng sudah. berdju....-
an~S .bersama.2 dengan ·rNI un .. uk. malawan .i3elanda. 

~enurut sumber resmi Repub~ ki~a mendapat keterangan, bahwa.disebelah ~latan Jo• 
gjajang memegang p~pinan Lt.Kpl. A.Latif denBan dibantu oleh Djckos~jone~ bekae p~~ 
mimpin pemberontak komuóis,Disebelah Timur dipimpin oleh"Djen. ~~j. Djat~Gumo ~an 
sebelah Utara dipimpin oleh Kol.Ba.mba.ng bugeng (~nglima diviaJi liih 

Di~ping itu telan menggabungka.n d:i..ri pul:-")1 or'llld2 d•_;,ri yt)ac+~int4han ~iYil, misa.l
nja. di \Jat.es ikut serta Mr.Sid.azoto) pa.ra bup:.~.ti Bantul· d~ .~ .. ~:i4ul. ~Mrt-a \loaja;k 
orang2 darj, Kementerian.üil:uar kota t~rus disus\Ul pemerintabali_ .baN, ~- bek~rdja. 
bersama pemerin,tahan oivil ~ ptïl.lnerintahan militer. . - · _ •.. . . . _ .. . 

Djika- 1Belanda da.lam ko~ Jogja meriga<iakan atûrsm djam mal.am- ®ri S;jazi 19 .• 00,.. 04~«>. 
·maka diluar kota, misalnja di, Bantul, pihak ger~lja mèmb'\làt aturan djam ~ba. !tu 48.~1 
dja.m 22.00 .._ 05.00. ·. -I. ·. . . . .. 

Kita tel.ah mepgada.lçan pembitjaraan dengan beberapa pe,m[)esar )lepublJ.k JiLM8 aeka~e.ng 
tt1rut memUnpin organiSc'lSi ged,lja ~sekitar Jogjaj ctemik;tan dj~a de~ Jang JlleJ'I\,PU~ 



f!l8i,~t 

,. ,J_ .~uuur~géL1 der;g'3.;! pusat pemerintahan ge
r:;-l~a dil'j~wa 'rimur jang diselenggarakan 
c.t: Q n Dr.; .::>uklnl2.n, 

Para.pemimpin gerilja itu dengan bangga 
sekali men.jeritakan kepada kita. bah1ia orga
niAas:t gerilja sudah bersedia untuk berdju-
1:l.ng la111.a. 

Kita. bertanja apa.kah mereka tictak chawa-
t::i.:c, ba.Lwa kaum gerilja itu achirnja akan 
mer~upd.k.:m perbuata.n terqr terha.~''lp rakjat 
;m,lrn dan bukan lagi chuäu.s ditudjukan kepa·~ 
dé!. Be1anda, maka djawabnjá. bahwa organisasi 
verj lja jang >i.susu..n sekarang ini akan di
bjeg&h sega1a kemungkin~n it:u.Dikemukakan 
misaL"lja. tentang soal blold<ade ekonomi 1 da
J:a.vn mana rakjat luar ketEl. dila:r<ang membawa 
beras kedalam kata dan d-jika _ni,ereka toh da-
?:"Ja.t lblos lalu mendapat perlakuan matja.m2 
dari. l:A-um gerilja jang· tidak bertanggung 
dj:p;"~-ab.l''Inki. U.."ltuk menghindarkan terdjadi-

merupakan surnber penghasilan ;:; .(; ba.ik. 
Kita ketahui, bahwa ·sumbç;c• penghJ.dup<J.n 

kata sekarang ini seluruhnja ada didesa2 
jang banjak memberikan hasil itu semuanje.._ 
ma.sih dikuasai pasukan2 geril'ja ,, 

- Kètika kita meninggalkan kata Jcgja~pa
sukan-pasukan geriljà ada menguasai .. 'la 
jang djumlahnja besar sekali.J-ula itu se
karang sudah ada diluar kata, dan karena 
·banja.Jm.;)a dj'umlah gula itu, maka · bebera-
pa..tempat 'tela.h diadakan demonstrasi:ra.k·
jat di.ininta menjetafkan beras j l~g èan 
sabagaf gantinja ia boleh meng.~bil gula 
sekuatnja .ia dapat membawd atau 4 butir 
telar ditUk~rkan dengan gula berapa ia ku
at bawa (misiünja di Prambanan). 

Dend.kian tulis _korèsponden ",9in Po 11 
o 

---oOo....;_ 

nja kembali peristiwa. demikian sekara.ng. te- USAHA ~TJARI NAFt\lili DI J,:•GJ.L 
lah \iisusUn. suatu .aturan tintuk mengactakan Dalam pada itu ti}lierdeka!' mangabarkan 
pera.turan tjuka.i kepada pedagang2 beras itu. sebagai berikut: Dari orang jang baru ker:: 
Mereka diperkenankan membawa·berasnja ke ko- bali dari Jogja kita mendapat keterangan 
ta. untuk membantu rak,jat ~ota jang kelapa~ bagaimana. sukarnja penghidupan disa!"l.a pa-

. rah denga.il. mein~ajar tjukai, ditempa1; jang su- . pa waktu ·ini. · 
· dah dit1.:. ·--tjtl.k '<il.n d±tef(lpat ii.tu m.ereka. akan :Pèngail1Jli3-sukn-ja uang merah da.lam pere-
men~pat seniatja.m tandá ,pembaja:ran.Djika pe- daran dan;è.jatuhnja kurs ORI, menjebabkan 
dagang itu suda.h mempunjai tanda tadi·, maka harga2 ba' tn2 ·màk,na.n n:Y· · ·, seh .<gga tenw.·-
mereka tidak boleh lagi diganggu oleh kaum ga pembeli Jang dipunjai rakjat tidak men-
geri:J,ja" . tjukupi.Naiknja bahan2 makanan._ it.u adalah 

Tentang pènghidupa.n pa.sukan 'gerilja su... karenÇ!. pemasukannja dari daerah2 luar pen-
dah diatur àengru1 djruninan jang baik sekalir -· dudukan Belanda, terhalang sama sekali,ja
~i.n.n.g disel(mggarakan oleh pemeril:itàhan geril- itu sebagai akiba..t-tindakan.ka:um gerilja,. 
ja. jang masih mempunjai rakjat- jang djumlah- Beberapa · saat sebelumnja tentera Belel1.·-
n ~a lebih besar daripél.da rakjat jang berada da menduduki ibu k';ta .ri.epublik Indcnesia. 
di.èi!.erah ja.ng dikua,sai Belan<la. · kabarnja. Pemerintah telah membèrikan 4 bu-

Perr.eriiltahan ,geriljä. itu mempunjai susu- lan gadji kepada pegawai2. Tetapi 4 bulan 
t.an pr;merinta.han jang sama dengan pemerin- gadji buat penghidupan_ di Jogja pad~ wak-
ta.han :biasa 5 meharik péid;jeg-, mendjalankan · tu ini, tidak banjak menalang, ketjua:li 
orga.nisa.èi perekonomian rakjat, hal,mana se- untuk bebera.pa hari.sadja.Karena itui se-

. mua itu merupakan sumber jang dapat mendja- · bagian besar pegawai2 sedja.k dari jang 
min penghidupan pas'Ukan2 gerilja. rend.ah sampai ke~da jang tiilgg_i! ~ kirti se·-

. Djika- organi~a'Si ger:i:lja ini' seteru.snja dél.ng mentjöba iriemêrä.s -keringatnja. untuk 
da.pat disempurnalcan dan pert>uatan2 teror da.- membeajai penghidupannja sekeluarga, de-
pàt dÜ"jegah selllTuhnjaj maka dapatlah di- ngan djalan membuka restoran, berdagang 
mE::ngerti \:lahwa. P,erla.wanan ·gerilja itu akan. seada2njà 1 mendjadi tukang gunting rambut 
ta.hs.n lama ·sekali, sebab mereka dihidupi o- daza seba·gainja. Dan beberapa diantaranja 
J.,eh rakjat · jang persama.2· berdjuang disrunping ada pula. jang mengumpulkan modal bèrsama2 
mereka. . . sehing6a merupakan sébuah usaha kooperasi. 

Djika kaum geril6a ter se but · berhá.sil me- Sutar2 kt:tbar bél.i-k jang berbahasa Belan--
nguasai seluruh pra.duksi' pertanian deng~ da maupun jang berbahasa Indonesiá, tidak 
st-. l.il<2nja;-; maka itl( sudah tjukuplah untuk termasUk surat2 kabar jà.ng· dianggap- berb~.'.1 
;nendjamin perdjuangan jang lama, karena de- Republik :.. banjak dictatangkan oleh pihak 
ngan or5anisasi jang baik, hasil2 pertanian Belanda ke Jo~ja, dan sebagian dibagi-ba-
j<mg sudah pasti dibutuhkan oleh rakjat ko- gikan denga:u pertjuma.Surat2 kabar '.dong-· 
ta, ba.hwa perlu dikirim kedaerah lain, dapat Hoa-l-!:elajl:l ada djuga masuk disana, teta-



,: ll • 

l-•jrsr:;but ., 
Djika nanti ternjata benar da~am pengu

rn"lll-nan pemerintah bahwa urgehsi · p:rog:ram acta 
berobah nistjaja parlemen teruta.ma· dari ka
U!'ll oposisi beralasa.'1, sebagai ters~but dia- _ 
tÇJ.s memadjukan mos.i tictak pertjq,ja dan ke
mungkinan besar kabinet Djumhana akari meng
hadapi krisis létgi. 
HAL;_~;;N ADIL PtJ~-i.ADIR::~DJ J, ,-'UT i-~•t B.:...:Uii~ • 

.Qalam kabinet 8juniliana pertama anggota2 
fraksi Indonesia. menandjakan pada ... dil Pura- · 
diredja b~gairnan~ sikap kita i( i'i"ifksi . Indo-
nBsia) t~ntar,1g bentukan k!lbirte't;. .. itu.;.dil Pu
radiredja Jn~ndja.wab: 11 Dj:i)k~_Jpà.Qgkat Pe;rdana 
lvlenteri t:i,dak diberikan pada.. .t'ra;ksi Indone
sia djangan ikut serta ctaf;l.am .~à~i.net ;; o 

T1lnt utan frak si Indonë~ia.. ini' ti dak di- , 
penuhi .sehingga mereka.tid"a.k 1ki.tt" serta da-
lam kabinet Djbllllhana pertama.Dala.>n-s~enta
ra itu Adil Puradiredja dipanggil.qleh jilng 
berw·actjib,. tapi tictak ditahan, sed~ekan 
Sujoso ketua Dewan Pimpinan fraksi lndone
sia Óleh jang perilad_jib ditahan

7
_sampai se

karang· di Djakarta.~ 

nimggu.2 perobahan jang akan dia-dakan olèh 
?emerintah.Padahal banjak kesempatan ter
buka un:tuk rakjat melatih diri d~lrun uru
sari organisási1 .melatih diri berdisiplin_ 
dalam lapangan kebudajaan, agama dan so·-

. sial. Dalaril ).apangan2 ,ini jB:Sg baniiak merrt
berikan penga.lar.nan dàn · kepandaian ke,.pä.df! 
pemi.ffipin2 masjaralcat 1.ll).tuk berorgartisasi ~
d?-n berdisiplin, ti.dal( banjak orang jang 
menjeburkan diri,. karena kebanjakaz:. ~ itu 
hanja mementingkan perdjua.ngan, polü~k sa- .. 
dja :Akibà~:· d,a.:ri kelalaian i-ni rakjat tictak-.} 
pernah 'berftirïdak ·,>- ·· ?.::n. r: ..• : ' · . . .,, . .. -

:' ' ;· .':_-,n; rr,~t;:~.ft.-..·.:~ faedah- tenagà!' ·per:sa-
tuar:i daláin'organisasi~ , 

Pe~bà:hat;_ · dalam .. hal <Sunerti tersebut 
diatas ,~;tt.ll' ;bàiru mulai timbUl sestidah p€.
muda2 Ináonèsia dinegeri ini msnd1riYJm · 
11 Pe.k'kuni.pulan ;Indoriesia· Muda:" _ suatu perkum-
pUlan'agama jang didirikan derîga.n ~i-zi:tJ 
pemer:lntah·.Pembentul...:an perk1.lrilpulan ini ·me-- , , 
nimbulkàa kesadaran diantarà ràtjat tw ··· , 
tang· faedah-perkumpulan 1carena ,11Perk:~pu-
lan· Indonesi.a Muda-' 1 inilah mtila2 meninggi
kan deractjat agama dipandangan rakjat · di Adil ?uradiredja memutar halua.nnja keti

ka kabinet DjlJIIlhana pertama bu.bar, sehing6a 
terus lllü.U·menerima pangkàt me'fil;.eri SQSial 
dan setjara behm1 resmi diangkat · djadi. wa-
kiLperd.ana menteri $Onder portefeuille pa.-

. ' Ir al-e. ~e bagaj,. dike•,;ahui Undang2 Pembent"\1-
kan Perku.'TI.·. u!lan jang dikell,lB.rkan t.q.hun ·· 
1927 'itu tictak mengizinkan orang2 asing 
dl Irak untû,k türut tjampur d9,-lam ~rg4) .... 
lakan. politik seh:ingga Wlaha '"Perkumw~an 
"Indoneiia. ~-oo,.u .i'<tu, f)emta-mata W.tu~ •• l1$:án 
k~paçia agam~ .. ·Denga:rr s.ereritak alira · ulama 

da kabinet sekarang.Dalam anggaJ::•an UJtlUin se-
ka~ang, .-Adil.".,Plira...dj,recjja. ;t~dê~ -~-0~~.1\wen hin6-.. 
ga- memutar ba_likkan. pend~fi?-tinj,<l. j3.ng sernu
la, Demikian ~tuli.s djuPuwarta -kita -dari, Ban
.dung, tr,JA.5FADA il j .8 Fi;BRUARI 194 9, 

-.--ouo--"-

Irak mulai · bergerak dalani lapangan agama 
dan· sosial dan timbullah bebrapa pedCUl'\lpU:
Ian sosial. dan agawa~\1946),-

Dalam.tahun l946·itu djuga rakjat men-
dapat lebih besar kelonggaran untuk men-:· 

' PARTAl PAi(l'A~ POLI'J'IK DI IRAK" di:rikan pa:rtA.i2 politik, tapi sebeli..u!t di-
. Umur partai2 .''po·litik 'cti- Irak masih mud~ ·. lautik masih harus mendapat izin pemei'in-

sekalLSebagai negara merdeka. Irak tnempunJal. tah.Kêsempata.n ini diberikan ·oleh kabinet 
beberapa urtdar,lg2 jang sangat bertet~tangan. Taufiq .Suweidi dan i~in jang harus d:i.Jilin-
dengan kemerdekaannja dan dengan dem~kr!':l.s~ ' ta lebih dulu itu memb-érikan djam:Lnan ke
sebagai jang .telah ditentukan dalam•undang2 pada pemérintah bahwa pè.rtai2 politik itu 
dasar.?erku:mptilan2 tida.k boleh didirikan dji- -dala.m azas tudjuannja tictak menentang po~
lta,lau tictak menda)at izin dari _peme:rintah ië- iÜik ekonomi ~-:.,::'t'~;.ntah.Dengan kesel\1Patan 
bih dahuhl • .Dalam ianggaran ini termasuk ~odju- itu timbullàh '5 partai politik jarig -he:.·J.r2 
gg. pePkumpl.J,].,an agama, k,esw:~eraan dan sandiwa- jaitu.PéÎ.rtai Keb<;tngsaan Dem.okrasi, Partai 
ra.Dengan,.:de:rhikian pe·rki,unpuJ:'a:n2 politik ti- - hakjat; Pa1;'tai; -Pèr.Sat:=uan ·K--ebangsä.an; Par."
dak IIJ,endapat kesen.1patan jang luas untuk ber-- tai Kemerdekaan dan Golongan :tvlerdeka,Par
kembang dalam masjaral-cat. . tai-P~rûd ini dao~.t dibag:i- dalam dua ·:Pà-

• Kèsedjukan uçl.ara politik dala.m masjarakat gian hesar,- jaitu- lang mad,ju (progr~Sf'Jief) . 
Irak oleh karen~;t u11dang2 jang :q~enj$I!.piltkan · dan . reaksioner .Ja.pg ma dj u i.a:J._ah ketxga ·par-. 
ini mulai be::tlangsung t~hun 1927, .sedjak Un- tai jd.ng tersebut.- pertaina dan kedua · jang 
da:rig-WJ,dang felantikim Perkumpulan - :~· '--~ . t.erS•}bUt oêlakangan têr:r!J.asuk golongan re-
.- > .".' , 1Jkan Irak kedalam L'embaga Bangsa2 ak.s-i,mer.~ekali kelima partai ini telah 
dulu (1932) sebagai negara merdeka t~dak da- beN3é tu dan membentuk front pel~satuan .).ill.
pat met.obah keadaan i:q:i -d&n rakjp.t hanja me- tuk aemmdjang: Ara.b Palestina, t_api aehir- . 

• 



. ·.i i 

.· 6it~ ·-·ai~i1t~ij~r;~tta•dllfl_,.~iVäii'\ 
lJUb..Ll.k, beiwri·add ·satupun ja.ng k;3Ll'bal± ket~-

ngah,..t'enga.h tm.sjaraka.t. -. 
· M.enurut keterangan jang dictapat sUDber 

.-radio sangat ter ba tas, ]{J.:r'€n~ aliJ;"an listtilt 
/ dl. Jogja belum l~gi berdjalan sebàgaimana 

mestinja. 
-·--oOo---. 

PE:..'il~frU~ PJ11\i'GiUiJ PJ,:;NG.i.TJAIJ DI Gn.ULt h.-1.1-
'v<~tr.~o co· T··~.···C' ·~-~-""!-''~·..., 1)71\{1)·• ;.JIJ.!'rr'r\ Hl.'r:O'wn·~'f!'illl i:~~U·l • ,.l.J.a.:tD ..:JJ.:JV .w.1.J.'4~J ..!u,-L.lJ,C'Ul L UtJ • J.".l..l!IJ.l- ~\...11. • 

·'feLrnatej. 18 :nJahuari.::::Utu komplotan pe
ngatjau jang terkenal dengan narna Gabungan 
An?-k-Anak Tentera Indone,si?, àtau singkatnja 
11Gà.ti 11 dan. melllakai merah putih S\'3b<l.gai lam-· 

-:- ba.n~ja di Galela }ialrn:::}~era dau dipilq.pin o-
. lëh Jasin Menajis ·c:Ia.n Bohaog se:t>ta m~ni.mbul
k~n keributan, · pada. tanggal 1 D~nuar:.i.> ~ru1g 

.. làlu 'tel.ah mèngaqa.kan 'keribut4t.U pula dengan 
·· . nitüepa.skari -terobákan ke-udàra ~an ·berde:rn.on-

··· Bt{'á.si de;'lga.n b~ndera me±-ah-putih. . . 
Barhubung dengan itu mi.liter e~gera dicta

tangkan dari Morotai., ja;ng .kellludian bersa.ma2 
~9'l<.i,.Si lal u b~rtin®I<. Dik.atakan bahwa ben ... 
teng· lçompJ~~tan pengatjau -:itu, .. b3radD. 10 km 
d1.lua:rGalela. da.n diperlengkapi_pula dengan 
lubahtf;2 perlinc,iungan .?,E!rt'el!lpuran r.er~jádi, 
jailg_ didul-ui d~nga.n .t~baJQl.n mit.raljur dari 
ptliilk'PEtng(5.tjau~ beraçhd.r d~nga.q k~enangan 
mifiter dan pol'ï'sf jm:J.g· ber\iitdak ~<'Jbagai 

· alat PtmJ.erintah.Da:J,.a.lrl per:t.etii.pu:r·tn itu, 4 o-:-
.. raRg.~r·"'···'.H >; > ~: pengatj~u .• a.nta.re,nja' Je.sin 

.bilenajis, tela.h ma ti dan 4. c1•ang ds.pat ltl.ka2, 
· sedang:_ behang bersaru.a2 fÄ) Ol:'tingQjA. pisa. pu.,. 
·;ha dita;nakapó;:>endjata d~ ban.i~k pelu.."'U kt>-
pimjaan pengàtja:u di beslag, s~~ent~I'a rnili-

. ter' dan polisi tidc;.k monderita kerugim~, de
mikian kete.rangan jai1g diperoleh d4ri pihak 
o~ng berwadjib disini. 

. ' . 
DJU:Ml'i.I.NA M-::;,NGURAIMN . R.~NflJ ~ . KAB!Nri:T PJJ;Wtt, 
P!ftl.:K 0?0~~:i>I ~UNOKii·l GOJt~.N~lh.AN ;LAGI. 

Dalà:m. s'tdahg palemen _sementa.ra .f {iSUndan 
pa.gi ~i' ~n-in perdana ment-ex-:i,: Mr-.Dj1.m1hèma 
Hiriaatmadja menguraikan k~wra.agan pemer5,.n
tah~enge~i ;entjana kabinet baru'fasundan. 

Oitegas~~ja~ bahwd kabinet itu aqalah 
suat!i kàbinèt palamertt.er j~lE; d,i13Q.1q:mg oleh · 
3 buàh ~rtaLSe'Qa.LSa.i tudjuah jang-pciline 
utama disebut beliau pendjaminan.kcamanan 
dan ketertiban sectang sclandjt+tnja. akan di 
usahakali, S\lpa.ja peme.ri."ltéj.h d.apat menutupi 
kekur~an2njq. · dalarr1 waktu jal'JtS lalu terha. ..... 
dap beberapa daerahdinegàra itu .. 

. . 

at ak~n dimadjukari. 
Sidling ini jang dj,.mulài pukul <-j diha-

diri oleh 69 orang ahggota parlemen ser
t& seluruhangg.ota kabinet.Pembukaan o
l~h ketua parlemen, ll.aden Djua.rsa, jà.ng _· 
kEiriiudian menggambarkan · djalani1ja pe_mben-
tukan kabinet .itu, demikïan radio D.i.akar--
ta. . 
POORIN'fAH PASUNDAN DAt..~JÀ PnOGlWi LAl~. 

Dari kala.ngan bersangkuta.n djuruwarta 
ldt.a di B.."'.lldung terima ka bar, bahwa "Ur-

. gensi progrEW" p~merintah Pasundan seka._ · 
rang ini dasarnja adü.lah samà denean ur
gensi program kabinet Djumhana pertama. 
Kabinet seka.rang tentang ur.gensi program 
itu -ti-dak t.erika.t, hanja untuk mendjalan
ka.rl sad.ja $ebagai uitvoe:rder.Jang memper
djUO.J'Î~ u:rgensi program tersebut seba-

_gai pelopcr·fre.ksi IndQp.esia, Kesatuan 
dengan tudju.an memperdjuangkan·negara 
Indonasia. e~luruhnja. 
h,ElJAPa F!W(5I NAS!ON~ DAN 3UKARDI CS ti-
DM DIB.AWtt? ·-
. Keteran,gà.n lándjut me:1ja~ak~ diüam· 

·susuna.n kabine~ Dj~.unhana kedua., f:rak~i ·. 
· na.sional. tida.k dibatlTa serta., karenà toh 

merek.a tids.k a.l{a.n sangeup mendjala.nkan 
urgensi progra.:ra dan akan men~1.ggung s~- • 
E>~.J.,~ konseJI.wensinja. o J"ni terbukt i dala.m · 
kabin~ Djuml<ta.na pertru-n.a t:i::de.k · berani 
tanggun~ djawab atas urgensi prögrarn. i:- . 
t.u, sed~~·'l.n ·urgensi prograr.ö. tersebut 
sama d.:ï+OOrnja t;iehgan ja.nt;, dulu. 

Seda.ngka.n fraksi riasiona.l ikut serta 
merelntjana.kan.öukardi es punja anggota 
5 or~ be:rasa::V "'dari fra'ksi Indones~a, 
ka~au dibawa. manjusun kabinet ata.s frak
si ap~?~ardi es set.jara formil belurn 
menjatakan s.ebagai fraksi dan soal ini,.. 
pun !kart djadi reaksi dari fraksi ]pdo~ 
nttsia seàkf.l&-a.kÇU'l hendak niemetjah. · 

':HQSI T!P;$ P:~t'.i'JAJA D~LA.f PA.tW;,.ii1m A1W1 
IJI:tDJUt~Al'i. ; 

l~ete~gan jélng diperboleh djuruwarta 
kita da1•i kàlanga.n fra.ksi · pa.rlémeii mentm ... 
djUkkan bahw-a djika ;_) ,!1.~ Pasund.:m nanti 
dal~ parl~en m~mbitjarakati keterangan 
r>em: akan ada jang meraadjukan mosi .tidák 

:pertjajá:.t\eterangan itu m.enjata:kan bahwa 
pehdirian 1ijl..ll1lha.p.a. tidak konsekwen; ~a-
r :nu kabinetnja [.!1~~~-t:mu tolak masuk frak
si Indonesià · ~·,c:.x;.: . .:t.á\:~- dalam kabinet 
keduá di<;a. kot:J. ,. ~:iüi :..~~ngan fraksi Indone
sia.~elain. itu~ urgensi p!'ogram jang la
ma akan acia perobahan, derirlkian kalangan 

. ( 



f~ .flJt:wftio .. -~-\i~ ..... ~--~ ii.W; ... ", ,._.,.M ... 
täh t1déJ(: member1J~an kepa:da. mereka un •. v.k me·" 
ngumpu:Lkan deJ."m.2, t.u~1tuk 'lilembar!t.n :perdj:Uanee.n · 
golongan Arab ?alestina" · 

. Sikap pemerii1·~ah jang mela.nggar tu . ..r1dja _, 
"ngan kèpada; golo.."1ga.n Ar do ?.al est i ria ini rnu~· 

dah dimengerti karena kantor2 pe.11erintah jang ·. 

~li4M --~~·.,.,_.;.t,,i.._it.Mft ..... ,. ....... ... 
diri · sehl.ngga pèm~rintah dan !nggeris . ~r;; 

. dak• men'dq.pa,t :tihtangan ·mendjalankari)in..:. ·_ 
daka..'Yl-tindakan me rek a o. ~ ... 

I.R.- .· 

·penuh dengan penasihat2 Inggeris tidalc meng.:. EASiJl..l.AH 1~ARGA NEGARA INDONZSIA. 
· izinlmn m::-eka mer<::>bohka.n kekuasaan Inggcris Banjak perasaan ragu2;. banjak ang$apah 
di Pa.lest.i.l'l9-oKelima partai politik ter~ebut - katj'au. tentang ke~,rargaab negara Indonèsia 
mengar11.:1t pendir·it;ih belcel~dja bers~ma-sarna de._ telah tarnpák disana-s_inioini disebabkan •· 

ngan pemerintah., sikap non"":fçopei~asi tidak aday. teru:tama ka:rena "salah fa.,ham~ k~rena kurang. _ 
karenn. semua perni.Jnpin2nJa ingi.n u1e~1dapat ke.,. mèngerti akan. ar<ti je.Ï1g .sebenç:rnj~ dari· ,sa~ 

.. d:y.duk;~n_jang ting5i secW.ngkan perhubungan '" ., al 'jani{ .c'5p-e'-.cbir1t jangkati. · · . . . . . .::+.~ 
-~.è~~· depgan·.rakja,tr.ija mt:d.a.lui·.su~at; kab~r jg ,·.":···Beftitq.ltih ada .jan_g m"enj.aiigka, bahw:à·de- ,·~·, 
.disedang dipilnpinn,j?. t:i.pis sadja. pgan 'dite:r:ima mendjadi .. arga negara, Indo.:.. .· }: 

iî.akjat Jahg dapat membat.ja dan rt,entû.is ha·· nesi11;. o:rçmg. dirnestikan mernel\.l:l( agp.ma. r... . . j 
nja lebih kurang 6% sadjàJ .seb.J.Dgê,<'l. rç.lr.jat slamJJjaté!. sekal:i. j bè:ih>va ja.nt;; rri.enjangka ~i: 
mer...gikuti .suasana polit:dc han_jasedikit sa~-· dem:i.idml itu· t:yiak·t.ahu perbedaan c;:.~,nt?l'a '· 
dja,.Keba,njakan dari ::· ·~:" Jang sadar irn kewa.rgaa.n dan agamà..'I'·idak tahu. pu:;l.a ,bp.):lwa. 
bertemP&.:t dikota2 bese.r •. Parlai2 politik Hu :'~-·::.>~ .. :;~a lmngsà Iridonesia sendiri' adá. Wà7 
··f:.idak begitu banjak ine:61ikirkan -·pemberàn-tasan njak gölon__:an j,ang berl~inan a.gaman.J~ ... · ; 
buta huruf dan. melembarkan kèsalä.h<J.:n a.tB.S ke~· Àda pula jang mengira; bahw~, mendja(.Ü· 

-ada.a.n' rakjat jang te~be}a.1<:ang _ini .b:epa.da pe"· w.::rga nogara Indonesia. berc~.rti; bg.hwa o.-
ll_l.erintah sadja"Sebag5..an· te:d)esai dari rakjat ran3 di:haruskan · memakai kûp:'i..ï.'r atá.u.blàrig-

.,di Irak terdiri da.ri kaura trmï. t,api mereka. kon sebagài oràng Indónesia~ sep~rti ~j:i- , ' 

ini tïdak. mengetahui soal2 polit~~k~Serartgan2 ga· kewa.t'gái:l.n negara dan adat-lem.baga baitg-
dar:t tjelaan2 bia·sanja. datang <iJ.ri. parta.i2 · :)~- · sa sama sadja a:ct'injà.c . · , . · . 

· lqngan kiri. jang djuga. terc~..ng2an <: •. ·=, > + Dan ada, _lagi ~- .:·_::~ :::.::,_:··gi;ra1 't.>t;thw~ p~~g 
' :,.:: /2:) p~merintah menjerd.ng politik lhggeri.s asing. jang :n1~ajädi;w3.rga ~g~-~a·Ing:PF·~ • (·r 

dineg~.i.J.ta"'Pem.eri:.ttah rnemptmj3..i akal''---tintuL : .. '·stä-~Iftl.rus'li..ter\ibáh riamanj& Jffièrltrjäd.i riama. 
·mendjinakkari. golongan2 kiri ini;- ket:i.ka dje.t;.. Indonesia.i:IUmpa!l).a Tio ~.ng Liang mesti.·di..:: , 
deral Nuri Es..;.S?.id; secrang dj.:;nctèriü hrab jg rubah mendJ=.di ~)inün Surnored5e~ Pi~t Klefn~-
rnemihak li:~fiada Inggeris dalö.m :perang dunia I Jna mei1djil.ói. Tjokro Taruno.RupanJa ortmg ti-. ...... 
urltuk berperang Int:Ü<'i'Lva.n 'l'urki" nemper·sila~îkan 'cta~~ tahu, ba.hwa nama.- tidak ada Sd.ngkutan ' 
Part9-i .Sosi.al Deinokrat··mL _ ·.tó.:tam kabinet lar1gsu.11g. dtJng<~.n kewargaan negará:, 

keti~a dia di~dJt;!k meodjad:\. kab:..netsformateur. Ba.hka.n ada jar.tè menjangká~ bahw.a de~g3:1I 
Tawaran it.u diterima dan dengan d8miki8.n front mendjadi wB.rga neg<:..ra Indonesi-a or.a~ di 

'perstJ,tuan pd.rté12 politik dapat dipetjal:lkaf7, .. Par- mest:ikml m~lebur dirinja mértdjacli ba.ngsa
tai Sosia;t Demokrat hanja mau. masuk da:lrun ka·- :n.dori~sia. i:l.sl:i.,. ·denca:n djaléin perkawizia:rî • 

. binét dengan sja;rata bahwa pemilihah l.UUU,U ur1·· .Angg:ipan. dern~.kian itu menél.ndá.kan set·e~ang2 
. bik .anggota2 Dewan PeF.ictkila:, Hakjat Jang ber-nja). bar.r..r<l. orang· t;?,.da.k·mengerti 0erbêdaan 

langsu_,;g bulan Djanuari 1947 dflangsungkan. s•:- nntara kewargaan dan' perigleburan bangsa. _ 
tja.ra merdeka.Sesuqah t.::erbukLi"' baln'11a peme:rin-- .SUA:'~ P~l~GLZ30,;,'1.!li'j.:< 

-tah mem:pengaruhi dja.la.;rtnja. pe!Ililihan part ai .S"€benarnj.à soál. pe.ngleburan . bukE~.n soal 
itu rnengu ... '1durka.n di:ri d-'1:r·i h.;lbinet r ta.pi per-- 12-c-Si, ka.re:r.:.d.· !?eb3gian bèsar C;iö.ri golo~an 

· petjab.Çl;Îl dalq.m -fro:1t pe~~atuan ·part.él.i2. poli-· ,p,ef.~2~~:..,~~ .~ig~_9:S?a_,~~~r 1JM1-('d~f~.~;l,§..... , 
tik tictak dapat öiper:J.Ja.iln làgi 'dtmg<::..n tinda- 'l1a.s1:1. ÏYengleburan.~iliJ-gf;la. Jd.nb dar_ahnJa 

-kan Partai ;.;.osial Je.mokrat 1ni .f'ertentanga.n . ioo;o uüen, dengan tfda!.:'·rlleuga.ndung tjarn-
sema.lün hebat., dan it1ila~.t ja.nc; ditja:ri oleh puraa bara.n($ setitik inasih mesti dikete-
Nuri Zs-Saiéi .dan _pe.naiühatZ J.nggeris di. :!:rak, m1,1kan dia~flS bUrni illioSeRalipuh liitler\a,... · 

' . "kt' "" .~..• .l. • • ; l ..l . • . • d.a .:.>eWu. U .LJ10Ilt· perSd.t.lli:l.ll lDl. I.1itSJ..1 aua Sb- tau Gubels dulu jang memudja tmgg1:.· . rah 
;nua par,ta:t2 me.n,tjela polÎtJ.l:ç ~f'..<nerlrrtaî;1 jang ·.n.rier Ja..'1g as11

1 
kalaü dîperü;:sa. ·rifa~-~;., 

hendak n,:tengadakan pers3.t.uan de:D.<:;,d.!1 'I'l;ànsjor-" nja hat·us disangsi~can apa darahnja .. tiq~, 
dg,nia, m~ntj(:!la r.jit.a2 :::.,yri;J. HD.ja dan pol:îtü. · ·cja.rnpuran, . . _ . 

· ·rnggeris di 'I:imur Dekat· dan 'iirn-:.1~~ ~'i:mgah_, tapi · :Bahy.ra. kewt:c6aan 'net?;arc• ·tak -~da · sangk.p.- · 
'sekarang telah melupak:::.:n itu stmu:mja. dan te~ tannja dengan penglebura.n; itupun t~rnja• 

/ 
/ 



,.,,". 
ta d.juga umpama da1am hA1 natuf'AlbaM.e .ee
kalipun se.ora.'1g totok aseli, apahila dirinja 
ia sudah mendjadi warga negara. 
UBIH BA.IK DJADI i'ui.I\J.'l.'i' TIUNGKOK~ 

_Pada sebagian dari ma~jarn.kat peranakan 
Ticnghoa jang menganggap lebih baik mandja-
di . . - ; .c· :. r• .:• .-." -:-·'. • ... " ' 0.·'< ,_.~ T\· ,-la mendJ' adl' y.ynrga .... ··~---··· .· .. ~ '""''-"N.. .. ~_J_, .... . . \~ 

nega .Lndonesia 1 dengari melupakan bah;va. da-
. )a.m. l-iaktu ja!Jg lampau tnereka sebenarnja rak

Jat Belanda \NederlanP.sch onederdaan).Kini 
pex-eka ingin mendjadi rakjat '.Ciongkok, apa
lagi setelah 'i'iorigkok sahabisnja peraug te
lah I!l<:lndjadi salah satu negeri k?las satu. 
~e:PeRa ·:anggap· ~iongkok te$u tjukup k:Ud.t hu
at memaksa orang· b.eriKan pada ràkjatnja hak 
'exterritoriaal (l~ar biasa)~~eolah2 Tiongkok 
Jnau 4is~:,ru menggunakàn 11 bom atoomnja;, buat 
me!I13,k$akan négeri asing ruemberikan~hak2 luar_ 
bia~a pada warga negara Tiongkok. 

Mereka jang berpiki:ra.l\_ denûkian s·apérti 
lupa, bahwa ·Tiongkok séndiri barn eadja 11mer
dèR:a~11 dart pada hak2 luar biasa i t·u, jang mo

, · ngikat kaki-tangart TiongkQk 'QerpUluh tahun la
J.OO.n ja • : 

. . ~ereka pun ~>epï;;:t,i lupa,; bahwa dalam ha-· 
kekatnja änggàpan demi:kianitu adalah angga
pap. jang bersifat fásisi hingga àengan mera·

/ ..sa at9u· tiáak orang2 Jarig. b~rpikiran demiki-
. an sebenarnja mengariut: menganut halU&1 ft_~:üs, 

: Oreng ja'ng berpemanda.ngan deJL.'ikian i t u 
· 'Q;r~9-~ ·~~· .. ·4jauh:,.. :&ahm·--apabila orang2 . 

T!.önghoa ~aga:t: wal'gà ruilgara Tiongkok tidak 
. da.pat ·hi'<iup làgi dinegert asizle:. · dengan mu- · 
da,h mereka. a~·J.n dapat dipindahkm1 ~e Tiong
kok .. Seolah-ola.h melupakán r:::.wl;ljat Y:i, Yung 
Tl:loan, jaitu riwajat mehjedihkan pada kurang 
lébih 20 tahun berselang dari segolone;an pe~ 
.~dá Hoakiao jangingin mendjadi kadet di 
:Vlh$ivoa., t.etapi tahu2 sebagian besar de:rngan 
terb1rit-birit pulangkékandang.Or.ang janG 
menganggap demikian ·ringannja sóal memindah
,kan orang2 Tionghoa dari seluruh -~elosok du-
niq. ke Tion:gkok,. me<lupn.~a:n bahwa· djika lapa
ogan péntjarian hiduu .di Tiongkok dèmikia.n 
luasnja, tidaklah begitu banjak ~orahg dclri · 
Tiongkok jang pergi mengerabara-keluar·negeri. 

Adànja djumlah besar pengembara dari Ti
ongkök djust~9 .. me.nundjukkan, bahwa dinegeri · 
Ti:ongkok sendiri tidak ad~ tjukup :barijàk ke
s~:tp.patan l!P-tuk. rakjatnja mentjari perighidu-
pan~ -

Benar kini Ti~ngkDk sudah m@ndjadi salah 
satu negeri .besar dan sedang men$djukan in
du9trinja, hingga banjak mèmbutllhkan· tenaga 
Pykerdja.Akan- tetapi baiklah dilngat (se ba: .... 
gi Dr.C~C.':fu pernah mehjatakan) ja.hg Tiong~ 
kok b:utulikan jalah tenaga ahli teohnik jJ.ng 

\!eppencU.d!Llt~ft (h~~h ~uaU.t!ed teeMtti.Nlt, 
dan bukanlah ahli2 technil~ rendahan, se
bagêo.i stoker, sopir 1 btiruh pa.brik, jang 
Tione;kok sendir·i dapat mendidik dalarn djun-· 
lah besar, dalam tempo jang pendek dan de• 
ng'm · gainpang. 

Dn.n bitjàra tentang ahli techllik, la• 
pangan bekerdja buat .mereka sebeharnja ti
d~t usah ditjari djauh~Bukan sadja di Ti
ongkok, tetapi djugn. di Indonesia sebagai 
11egeri _ jang sa1na2 sedung bergerak madjti 
dála.mperindllitrian sama2 membut.uhkan de
mildan itu. ·. 
TANGGtrNGaN H.û~'GllÏiiTU~NCli>.AliJ. 
··- ,Adà làgi golonç;an jang melaink_an suka 
men.djadi ':.!·arg3. j\egara .Lndonesia, apabila: 
ada tanggungan bahwa kewargaan negara In
donesia lebih menguntungka.n. daripadd ke-
wa.rga:a.."l negara Tion5kok. . . 

Tangg1.U'lga:n adf..lah hal mustail, karena 
dala;n kewargáan negara IndoneE>ia memang 
ada bagi:m2 jang 'lebih menguntungkan ffi.lri 
pada kewargaan negara asin5, sebaliknja 
djuga ada. kewadjiban2 jang melainka.n di-. 
kenalca.ri padn war15a. negara Indonesia, tapi 

'tidak dikenakan pada warga negara asing. 
Kefaedahan bagi warga negara Indonesl:'a 

ï'alah antara lain, orang da.pat diangkat 
dalam djn.batJ.n2negara, sedang sebaliknja 
beban jang_ harus 'dipikul oleh warga nega
ra Indonesia, sebagai Kewadjibarl Ini+is~, 
tidaklah dikenakan pada warga negara asing • 

Lf1in pertanjaan ialah ini: Apakah orang 
T:i.onghoa S.S\bagai goloni..)an_terketjil (mi
noriteit, rni.nd<:;rheid) jä.ng meBdjadi warg-a 
negara Indonesia al~an bukan · sadja manda
pat kewadjiban, tetapi djuga hak jang sa
ma rata seperti warga negara Indonesia 
bangsä lndonesia asli? 

Bisa se~a1i mengerti, bahwa ualam ne-
ra jang baru ~ertjipta perasaan kebqng

saan lnationaal sentiment) masih ID';31llega.ilg 
lelakon dan tidü.k dapat dilenjapka.n seka
ligus.Sebab itulah dala.,t Undang2. dasar ti.e
publik Indonesia m.asih terdélpat perbedaan 
bangsa, umpama dalam hal keangkatan 1-re
siden" dimana ditetapkan, bä.hwa mtëlainkan 
bangsa Indone·siä. aseli dq.pat dj..pi:lih m~
djadi ?residen.Tetapi bersru~ ini djuga 
ada tanda2s bahwa dalam h..ïl ini akan ada. 
perubahan hingga perbedaan bàngsa là.mbat 
-Jaun mendjadi lenjap, se~erti ternjata . 
da:ri ichtiarnja beberapa party Indonesia 
jang bertr~sud merubah Undang2 Dasar itu, 
supaja lebih sesuai · dengan keadaan. 

Selain itu adalah djustru kewadjiban 
dari 1va.rga negiê.ra jang be:i:'asal dari bang.-

/ 

• 



' . . ~·~ 
G.:t. asing sendi.ri, bua.t berdjuang bersama.2 
dengan pa.rtai2 jang berpemandangan luas liD

tuk melenjapkan perbedaan2. 
Bahwa perbedaàn bangsa dápat dilenjapkan· 

itu terhu..~ti dari tjontoh2 dinegeri2 Swiss 
daüSo_vjet Unie (U .8.-b.n). · : · 

~.ienjusul dj edjak . .i. aki lama. diitl.f!& 
dipikul sendjata dan perbekala.n 
Lereng gunung Slamet .sudah mongabur 
dalam tjadar kabut.pagi 
B1Jlllia.ju; T·om.o; Kadipaten 
Semua na.ma teraka.m dihati 
Kdii'ti berdjalan terus djug~. Dinögê:i:'i Swiss äçia hidup 4 bél;l1gsa dengan 

_ru,ktin satu sru.1a lain.Di ~ovjet Unie lebih 
banjak lagi djwnlahnja bangsa2 jang hidup · •I-I~l~":S1J,d3<h .enjah épe~bJtw~· ~j .. se!3alç~.: 
be.rsama2' d~rtgan, r1:ll{un.,Kerukuna.n dd.ti ·_persatu- .. : ·: Hab;i.s ~:O.eras< ja~1g se~ra.ng .. 10 kilo. : · 
an -tela.h dipeF,:: . .;i.:;;t~ .:m eenjata2nja. pada du- · <Mlwari ,te1•p: . ...ks_a rnakan d,j~ngkol · 
·nia · dalam pel"djuangan ra.kjat Sovjet Unie pp.da sekit typbus .lantas menggigil. 
terhada.p musuh luar neg.eri dal~ per~g du... ci:i;ser.lng. pula malaria tropica~ · · 

nia paling belaka.ng inL . · bungai kami~ sebe:::-angi 
- Ji.kan di~d.Illbung~ .bàtu ber~us:urt dinaiki 

l.).i.;:;l~ULI::. karangan ini ialah sdr •. ; ·r<) ·rjoa ra~a,p dan .. hutq,n,. didjeladjah 
·bik Ieri dan tulisan ini <ili,uuatka.ri dalam ma- .~djing pemburu tapak dan darah 
djallah 11l•:a.sjara+ca~ 11 (Djak~rta) •.• ted,\, :I. kedenga.rg,n _ gald.k pienjalali_ 

alama.t musuh didekat ·· 
--oOo---_ 

SI BWtUH-TAlfi. 

. meûJ.b<-1.wa ma,ut granat peluru 
i.\ami ·be_rdjal~· teru.s djuga •. 

Hudjan mencl~rá. :tia.da sèmena 
Kawa.n menudl.mgi senapçm ·me sin .. 

' ... "1 -~-

Ta.' beda binata.ng. 
·b'\'lrsusa.h- pajah ba.gai ht.1,diah _, Ibu d.:imasa kana\c. ' . 

.. dUlu, ~idj~!l :-hil9,- PJà.'l]. -t~rl.~a.: 
.d:Llekp,pka.Ti. ~e·sra- dibadàÏ,: ·pa.rra.s 
Kin;t berg~nti.. Qa'dja <di.."lg:i,n keras, 

oerdjàla.n .. di . .mana2 
:-;.i:. ~mengembara·~
Banjak amnt ba-' semut 
mentjari pengisi pèl:lut 
·kelaparan~.~ ••••• ~ •••• 
ber~ungut-sm1gut. 

Sedih pedih 
bad~n penat 

- pGru.t hám::;a· 
sakit sa.ngat· 

· berdjalan lamba:t. 
Saki t di taha112 
maut nikam perlaha.n .. 

Femimpin· 
peillb~ngun .negèri. 
Huri:' sutji· mUI'@: 
djudjür bèrbudi. 
i.unasi dja.11dji ·. 
dtilu sarr~ai kini 
baktimu dinanti · 
b~c~.h ta..·u .~etjil-minta bui:"~.i. 

. ~.;.,.,·."--(..'\{)0-·--'' 

SEHDI 1\itRYA. 

TJ:.tf;.tl.ITA ::3:3A)R.h.l~G ?J3RDJU!UT •. 
Kami satu pasukan . ' .. . 

bertugas duta istimewa. . ' 
Djarak djauh tel~h tartinggalkan 
~ami berdjalan terus djuga. 

. ~ .Kulindun~i kê\.u sa.haOO..t set ia. 
Pá:sukan kBJni mula:i)JJ.enipis 
Kami berd,ji:llëm . t·erus djuga.. 

Tjompang~t.jéa.lllpintsmuka djengg.ota.n 
kat.~ t~le;ridja+rg mata men,ia.la. . . .. 
Karr11 ntenJerang kearah daf.a.ran. - -

· t;i.ada gentar apa rintangan 
bia~ :-d:iLJ-dan6 musuh dan· la wan . • ·• 
kami t enpuh k&.1T'J. _ra.rn:bo.h 

... rta.kjat dik;3J)lpung menunggu. kaini 
· wa.djah AkuWu terbaj~g sudah ·. 
·l\:éuni b~rdj.a:lan t,erus q:juga.. '· 

. Qimalàm hati diawa~::d .. bL'ltang 
-- $ft.nbi:l.~a:w.:~n dilwfr.' perdjäga .. 

J!l.Eilpdengar t(j{:lrita bapak ~uwu: 
hojangnja dulu perdjurit djuga 
di.masa per8Jlg.Diponegoro, 
::>et~l,ah peria:t kami : herbaring 
dibal~-::-<bal,è:. :tuan . rm.uah ·. ··- · •· · 
Akuwu stàndiri ·barsama hè~àn 
11 ·Tid:qr dikanctang bap~~ rela . 
bu~t, ·ànak pe~d>j1:1rit pasuka.n · .• 
be!tugas duta istirlewa u. 
Ak::twu dàn rakjatnja diesok pagi 
mengantar kami srunpai kebatas 
8e~amat djalan, sampai berdjumpa 

;f.-
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Kar:ni \)erodjal~..n te~s dju~a ~ 
Nasih ka.ini dengar diteli:nga 

b&nj&k! d&~i dAeP&h2 di1ua~ nj&WS d&n ~ 
matera, jan~ dengan sendirinja menjeban-

Berdering gema perintah sakt.~ ~· 
pesa.nan rakjat, 

. Kami satu pasukan 
bertugas dut~ istimewa, 

L kan tek<ll1an militer didaerah2 itu tentu 
mendjadi ringan, dangan sega.la akibat2nja 
dari tindakan ini. 

.i\.a.mi berdjalan terus djuga •.• ,. 
RO,:,IBAN .i..N JALi'o 

·--oOo---

SEKITAR PEYwrrJAR RA.DIO :· ~:-:PUBLIK R.\HASIA. 
Djurubitjara Kementer.1.an Da.erah .Seberöng 

Bela.nda mene"l'ru1gka.ns bahw'a menur•ut ket,era·~ 
ngan~kete1~gan jang·diterima dari Djakarta, 
sumber berita2 lîepublik tentaug kegiatan ge
rilja adalah penerbitan jang ~ulu diseleng
garakan · oleh K.ementerian Peil. Jrangan ·•epublik 
jang disten~il da~ jang bernama 11Indonesia 
Press Review'·'· · · 

Penerbit~ inim:emuat sari2 .d~ri pers rte
publik, ditambah denga,n bei-ita2 ~, · · -~(~\ ,' · 
dina.makan s.i:ara.n radio rahasil3:. Hampir semua 
berita.2· itu 'isa,pà.n djempol belaka,. delnildan 
djurubitj,ar~· Kèm~terian Daerah .Jeberél.!lg La
utan Belanda. 

Adapun tentang perdjuru1gan gerilja jg 
dimula.i sedjak Belanda mentjoba menghan
tjurkan Hepub1ik Indonesia, perdjuangan 
itu tidak akan berhcnti se1ama masih ada 
seorang Bela.nda jang bersendjata bèrkeli
aran ·di Indonesia, dengan ma.ks.ud memperta
hankan ko1onia.lisme'atau memulihkan tttata-
tentera.m11. . 

. ~eraua. orang Indonesia, ba.ik "f'ede.!'alisu 
maupun 11 repul,?liken 11 menghendaki kamerdeka
an dan hak mertontulca.n na.sib diri sendiri. 
J.\ewerdekaan ·dan pen5akua.n h.:J.:: menentukan 
nasib. sen.diri itulah dent:Swl sendirinja a
kan memberikan· penjelesa.ian pada semua ao
al ja.ng tiinbul sedjak 18 Desembet 1948 jl 
tel:'.(na.stlk. djuga. soa1 nta,ta tcnteram11 - jg 
seakan-a.kan tida.k dapat diatasi~ 

Demikia.nlah .'ketera.nga.n djurub:ttja-r'a. iJe .... 
legasi ftepublik Indomèsia di Djakarta ba
ru-baru .ini. 

---oOo---
Berhubung_ densan berita. diatas, maka çi.ju-

rubitjara Delegasi it.epublik Indonesia di KOTA G.LDANG DIBAKAR ·r.&NTEW: BLL:"~'l;)a~ 
Dja.k-eJ:.t~ tne!';\eró.pgk<lon kep~da.,._pe.rs st:lbaga.i All India R.<ldio tanggal- 17-l-1949 sore 
berikut: . " - . . . cta:.a.J:l. siaré:Ulnja dalam b.ahasêi . Indonesi·a me• 

Adalah~ t~dak: roenambah bailmja náma dari ngabarkan, bahwa Kotq Gedang, kampung ter-
. djawatan2· PE'.Tiangkey siaran radio (l;!ionito:ring) · masjhu.r dekat Bukitt.inggi ·di ::;uma.tera &.

Belanda, ·bafr.v-a rilereka. ticlli.~ dö.pat menangkap rat suda.h cliba!<ar o1eh tentera Belailda ka...; 
siaran2 pem.ahtjar Radio·:-geril,jd-.tiepubli.k, rena d1.1a opsirnja dibtmuh o113h gerilja TNI. 
jang sangat .. terang terdengar itu. lia.dio terseb1.1t djuga mengö.b~l.;ka.:l ten..: ' 

· Di pegu.'11;irigan2 di Djawa dan hut~n2 di Su- tang pertempur.:m2 jan~ sengit di Sumatera 
materia - Jlfut5 sedjak perang dcmia ke .II be- dhntaro.nja di 1'ebingtinggi (bumatera 1'i
lum pemah <;iiindjak oleh seor4ng Belanda -
kita tid:ak hanja · mempunjai Sd.1iU atau dua _ 
pemantjàt r~dio .)a:n:g huat ~ melainka:n ad9. be-· 
berapa buah. · 

Pemantjar2 N.dio~ini sela1u menjiarkari 
berita2 terá.chir dan komentarnja tentang 
per$ijuangan~ gerilja, jang dilakulcan dengan 
hehathja-diselurUh Djawa dal;l Sumatera dc;m. 
jang•:~~k~r:~~ ~~-~ip~t-~~ja, ~~uga ~~~A.~ .di . 
mulaJ.;. · diluar bjawa da.11 öun1afera, mi-sälnjç. . 
di Kalima.n.te!l Selatan (Hulu .Jungài~ ·dan Ma· 
luku Utara (Halinahera). • 

Bukà.nlah hanja suatu kemtmgkinan, bahkan 
boleh dikira.2_, bahwa dalrun. waktu- jang tida.k 
lama 1.agi, perdjuan;San ge:rilja jang . .meng
gempur · segala2nja ituJ · akan me11Q.jalar kese
luruh kepulétu.an Indonesié~. ~ 

Ka.rena. tentera Bela.Plda di Djuwa dan ;:Ju
rnatera. ini,telah menderita. banjak kerugian, 
makól. mereka terpaksaJ.ah memindahkan tentera 

mur). 
---.. ouo---

--~-- ~~ ·- ' . 

~ •..•. ;~~:'. dengan geinbira telah menerima ka
bar.tentnng keputusan bcberapa. ~ha.siswa 
Indonesia ~tuk mepgèmbalikan studiebo~~s 
d~ ~enghentif~n pela.dj,:l.rannja di Ur;iv?r
sat~1t, sebaga+ prqtes terhadap aks1 m11i-

. ter Belanda lii'effjerartg ':ttep'liniik !ridotft!sira ·· · 
pada tanggal 18 Desemher 1948. 

---oOo---

BEtîDJUAJ.\G, BEKiJ:i.DJ fl D.u'\f B.Er.1WJ altLit.H UN

'l'UK KtP.t~.:N'l'IHGAN NUSA 1JAN BAl~GSA .f,I'rA.l 
. . 

3Et!.LANGGAi:~P.NLA}i ~~~~At.i.TA I!~OONESll 11 l 

--··oOo---
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WART A INDONESIA 
. . 

MADJALLÁH MINGGUAN "PERHIMPUNAN INDONESIA" NEDERLAND 
. Adres . ~edabi dan .A~trlliÏ :-Van Eeghenl~an .& hs. Am.aterdam Zuid, Telefo«tn 2 5 11 2 

Harga langganan : 
SetaJJ,mi . • • • • • . • • f 8.00 
Sekwartal- .•.•..•••.• f 2.50 
Etjeran • . .• . • • . • .('0.20 · 

Tahm1 5·. No.8 25 Februari 1949. 

~ U A .S A .N A .DI 

Bnat lnar Nederland: 
Setahnn • . . . . . . · . • ,. . f 10.50 
Sekwartal .•..•.•... f 3.50 
Pembajaran barns lel;lih dahulu. 

Pemberontakan bangsa t.aren di .dirma; tetap meminta · perhat;Lan kita berhu)mng. d~ngan 
kemenangan2 jarü~ didapatrl:ja·,lvJa:~a ÇJ.dalah· baiknja l.irtttik menjel:lct:j_:Ki sèbab2 ja.I)g ifer__sem~ 
bunji dibelakang .semuanjà. ini .Birma pa<:j.à diwasa ini memperlihatka.n kepa.da kita. tjon-. 
toh-tjontóh·jang 11Kl~ssik 11 tentang tjara2 barti jang dipereunakan kaum ~mperia],is (ter-· 

utarna lngge'i"is) sesudah perang. d:unia ~èd:ttla unt\ik tètap mempertah,ankan -dan llienj~ihpu.rnà
kan tanah djadjahánnj'a masing2 di Asia•Ne~eri Inggeris dengan 'pemèr~1tahnja· 4tt1ee dal} 
Cripp~ jan& masing2 menamakà.ti dirinja sosialis, telah membahgga.kan diri. bahwa_mere];{á 
telah menghapu;:>kari djadjahan2 merekl::l. dari pada. h.eradjaan Inggeris, · sesudah pé rang · clu.• 
nia jang baru lalu, dan menjatakan bahwa. politik djadjahan Ingg.~ris se~arang t~lah me't 
ngamb~l dJalan bàru.liarilah f:;i.ta memperhatikan keteratîgan ini bèrhubung dengan kedjad.i- · 
an-kedjadian d:i,. Birrna~ . . . . . ' . 

Nep~rutd'lerdjandji.;:tn antara Inggeris dan Bima pàda tanggàl i7 Oktober 1947', ~~a 
Bi;qJ]t~,~~P.,~~~t 11~8l!l?rdË!k.~~ p.~:huhn;.lngcer.~s mena:Hksfl.i;~a. t.~t~~~~·l?- ls.E;l.~;l"i:.4élrl-1_1!1~l~,;-:. '·"· 
paskan se gala hak2nja: t·erliadap negá'ra Birrila buat selama-;J..amanja.. . .. 
, Tetapi Birma harus mem:Ucûl 11kewadjiban2 jang tak berarti.".Bi;rma harlis membájl::l.r se~ . 
gàla· hutang2 terriadap· India d~ Ingged .. sdilegitulah ne,ga:fa Birma jang. baru·. sadja meri.de- .. 
~a mUlai deng.:m. jang mÉüëbihi ·;seratus miliun pond s.t.érling terhadap bekas' ~adjikannjä. 
lvlasih .ada lagi: Hanja opsir2 Inggeri$ sadja jang diqolehkan m,èndid~k tentera i3~rmé< .• Se.:
lain .(iari pada itu BirriJ.a harûs ikut dalaLl stol'ling-blok l.nggei·is dengan ,lain perkar~aan;: 
Ingge.ris .tetd,.p. inemegang putjuk pimpinan politik luàr. negêri.SèlandjutnJa :- :f>emerintah Bir
ma. diizinl<:an untuk menasion.aliseer oqqerndnins2 ~nggeris Jàng besar; tetapi ctengan meng..;. 
.ganti kerligiaü jang ditetapk<.ri oloh barigsa Inggeris sendiri. 

Terlebih-l0bih jang· penghabisan ini: negara Birma: sebetulnja adalq:h di~~~aJ,l . 
lima maatschappij Inggeris' .jang besar2 dap ~emegang kebanjakan dari hasil2 tanahnja, .... 
lalu lintas, :perda$an&an· dan keuangan· negeri: .Birn1a.. . . · · . . 

Lebih kurang 50 miliun porid sterling kapit.al, asing·qitanamkan dtdalam.industri Bir
-ma dàn · boleh dikatàkan ,mil:Uman ini sematá-,mata berada dictalam .tangan :maatschappi.j .· jang 
l~ ~äcti.. Dan uan~ i'y u··memberikan la ba pula. Tak ëlçi<;Ï." ~maat~,éhC\ppij jang ~ngata~rif 'Ste~l · 
Brathers Co., ·.tU1glp-Burtna Tin Co., ·Ï"law Ghi hines Ltd~Ke.tfutungari mer.eka tidak lél,gi .(iitu..:.. 
lis. q.~~~ÄI:l :sat,li: ~~@-u,:4~ :~r;~.~·' t~api dengan . tiga a~gl~a. Diq~lam dunia, ~~pltal;'·m~;;e~a · 
pun met1egahg resord. dalatil 11al meridapat ketint ungari.. St&èl Brathers \ 8o. ii).e}!i.dái)ä t tinttû':fg . 
sebanjl::l.k 447%.dalan enam-tahun.iiaw Chi 1iines Ltd·.~tala.h melipat gandakàri modal kapii;.al-
nja jang ditanamkan anta:ru tahun 1936 dan 1940. . . · 

Angka2 ini telah menjatakan bagaima.na dihisap11ja ban;:;sa Birma;kela~ran jang dideri
ta oleh bangsa Bengal pada tahun 1943 adalah disebabka:n .O:Leh spekulasi bèras japg di
djalankan oleh Steel Brother.S denga.n tjara jang tidak.másûk cl,Îaka1.i·iiliumn ~'us:i,~ di 
korbankun uri.tuk.,kepeütingan ~aum m,od.al di Londön; jang de~_gali 1ni mend'ja~ sangat··~aja._ 

Bangsa Birma berdj:uang dengan banesa Djepang dengan ·gagah perkasa..Negeri,n.ja inen;djii- ·· 
di salah suatu medan pepéràngan j~ng 'terhebat disèluruh Asia Tenggara~Tetat?·i merakfl · · 
memberi pengorbanan sebegitu besar tictak untuk diiiJa.dikap main-mainan kaum kapi,.ta;L .. di 
London.Itulah sebabnja i:nereka ini terpaksa memberikan 11kemer~ekaan 11 kepada bangsa Bir-
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.ma_, walaupun hanja nama sadja.Hereka 11mer- inilah :maka pelhimpin2 bangs-a Karen ,menja-
deka11, tetapi bagaimahakah mereka d:J.pat da..,. takan bahwa Per1erintah Birma ti_dak sa~ggup 
pat melèpaskan dirinja dard. beie:qggu jang ... menent~g 11 bahaja komunis 11 , sebab itulah 
dil~&tkah óleh lirrk1. kaum kapitalis ·besa:r .. > .. n~i ,ju.ng diberilcan oleh kaur.1 imperialis 
t€)r'S~b:ut qiatas_2 bangsa. Bi:J...ffia .1'-diizinkan11 · ··•·.t-&rhadap segala daja. upaja. sesuatu bang-
m~ngnasionaliseer ondernem~ng2 mércka:, teta- -6a tintUk membebaskan I'akjat djelata da.ri 
pi d~:i;'i 'mg.nakah kas negara Birma jang kosong · segaia belenggu .. B~gsa Karen ~menjatakan 
da_pat mengganti. kerugiah2 siempunja?Inggeris bahvra jang penting ja:çah satu pe:merintah 

· b~H'atlgkat dengan nfeninggalkan piutang: jang .....• . jang'kuat dan hersahabat karib. dengari I!lg-
tà'k ketj:ia<dan J:ilarus dipikul oleh ba.ng~iä""î3fr:.::-'is"ei·i's~· · · _ · ·. · • 
~á~Pengkà:sila.n'' hahJ?-' bisa didàpàt dengan ex- , · Tentera Birma_ d~'bàl:<ah piliipinan _djençie-
J)emY :te't.apl_l4gg-é:ii~i-jffi:lg -tH~mègárig ta.hlpuk rai~ bangsa Kar~h· ~milh D,i~. jang' "g~- : ' . 
.Pilipinàn, pérdag.irigaa l11ar ·negel'i:Mau -tncmper- ~igdrr rupa2nja tak sanggup menakJ;.,\]kkah . 
gt}nakan hasil2 bun'Û, tet<J,pi inipun: l:)erada ' • --.pemberontakan dan perkelahian terus me
dal9Jll-:tangan bangsa Inggé:t'î·s djuga.;. ~".: .'~·~. . . nerl:is ~ampai pada waktu ini.. 

Tetá:pi .in;i:pun ·l!k1.sih belfun tjUkup; bagi -l<:a- .. ,_ DalélJll bulan ·Januari jang baru lalu .Pe:-
uin ko],ori.i,~l':bàrl:@a 'Ip.e,~~rfs d~pgan' Hmethodé" merintah Birri~d d:ll?a.:wah Thak~n :Nu.,_~~Wé; -~o~ 
bà:r'unJa/ d.enga:a t.jNra:"' sdcia]i demo-eratie ~. ' . é'iaal denïocr~at kàtian djatuh dibaW'ä.h te-

:T-eiirà.n2 Irree·i pe<r8-ebttt> tak sekáii--Eal4: bar--· lCÇtnan he bat jarig diberikan Inggeris de-; · 
mäl,c:s~d tu;;t~ mél11Çer:Lkàli :kemerd~~a'l'tri' -~eiJ.àda Ytgan memperguhakari bangsa Kare:ri t~di.Pe~ 
bangsa :B:L'rma~S-e-gala_ d~Jà ·upaj-a Hka.n mereka ttlerintah BirmA terp~sa riièmberikan "ke.;;._ 
pergûria:!San tintuk mehghalntjurka.n ·nég~i·a Hh1na nierdekaa(l~' kepada bangsa Karen_, jahg a:r~ 
jiÜlg:paru éà<i}a mer~a..·''riiérdekàa.kari11 .D~!~~e . t;:;njá t~ la.in dar!pada tinlbülnja su§itu · 
et_ ~pei'a ,pun·t·etäp-mendjè.di · Mlah -~atu_èi;j~, kçl:otd ~.erc'.dj~an Ingg~ris; ~uatu b~nteng 
lan•{lhttlk m:enekan blifrngsa Birtrt~· dir.léi.t)a daptJ,t i· P~ttahan~n Ket'adjaan Inggerie dalàïn negara 
Untuk·'m:entjapai .mà.ksud :Îrü IilE!re.ka rn~makai se- Biritia jang t:elah diköjak:-koji!,k .• Inilah. a,.:.._ 
ga,lq.·· :P.ertel1~angan2 _ r.läsional dàh klas.:T~nah<, ~hi.fujffi.;·<lfuàta"tJ ,p'Olitik jang 1nElf!lperg_unakau 
~~à:--~r.~...<mat.a .kepunjaan l:JÎlrtgsa :~ia.· 'kéita.;;_kàt>a_ in,d:ah tentang ~~eidekap.ç.,,., ·d~- · 
Dát:~'·u~5·à4~t'mt rite~e·r%a1rankfi}(:~~uhî··t.a.~ 'bö'ktaS::t· ctáh 'k'ebáng~aan ûntûk·bangêa· Binna) 
ni ''éiîl-ta.á :'tè.tlha'tlàp tu~n2 tap;ah :tni,; 'i!s~~#''.J:?~~ •" tetapi ,jang pa;da hakekatnja tak l,ain- da~ 
meriih~él-h B:i.linà ~ehan:tia,sa mendapat· i'firt'~-gan' ;~ .t-i r.lêQ.Updjükk~h bah1-ra ke~"iginán jang se be
ja~~ ~#~~àt.DjU&a· ta~ri2 tartah bangs~'Inct,~a\i':"'-:, , .t-~4betu_lhja .tl.ari bahgsa Birma tak dibe7 . 
hi mett1.ipta kerugia,n, jang d;j'Unilahnja tak: ln~7- · :.r~kan,/ . .·· . , .. , . 
rang·-:d?-r} 900 I!liliüh. rup:ifah• B~;r'hu:büng: ·cteJ1S~ . : _., T.~tapf :g.asih adä · lagi perger~kan l~in. 
seg~al\l:Já ini.maka ?.enieri;ntah·'atnw. 'h·e:J:lphJq3a,: ·. di Blma~P~rgerakan ini .jalah përgert .. ká.T1 
merijhupa.n · kémbali:. segala rent-jana2 r:.tereka un- . 'däri rakjat sendiri, perger.:~kan kaUl'l ta:: 
tuk·in~dj~an negàra· dan •bangs~ Btrina~ oleh _ni dán peke'rdja .• Boleh -dikátakan disemua · 

. ka~rêua t~k ·d,apa.:t ,ci;ldj'älà!lkan ~ ~- ,: :.:. -, ··. , - ' · aaerah. dn:H negara Biz'q1i s.ekaran~ terse-: . 
~~~ lain" '';:)ialàh pe;mbf5r.ontak~2: pang si( __ " .. :ba,_r~ p~:nbe-rontak? rakjat dj elata. d:tn .dibe..;. . 

perg1ltlti;tfgq;!f- jarig masih terbelakafig, bangsa'-':.·.:'. b"êi'apil te.rn:rat· 'tela.h berhasil mendi:Hk9.!1 ' 
Káten dàri sja:.n di Selat;a-n.,dan · b~i).gs.a f~at'Sji · pein'~:drltan-fa~jat. Thàkin. Nu menentang se-
di Htat>a. •·· . · . ' . · . .·. ·· :' . · "'g~lapja 'ini · dehg<.:l.n me larruig segal,a per-

. Lön.dO.n. tak' hi~ m~mr}ergunakan p~ffifutHn-1 .' ·:·:· :gki-.ika.n jang pr9r;ressie{_ dan se,;rek~t- ;se
bangsa 'p:Qrgpriut'lgan, j::mg i:eaksiciner" · feÓdal' '· · - k"e17dja. dan ').:ain2hja.Tetapi ~~gguhpun-
atatt';SetÊ,:rrg;a,h i'eodal'; uiifukmef{l~awa b~lngsa · b~gitu p~qgoka,n2· d,t_selüfun ';Bi~ teJ,a..p , .. 
Bii'r'ua;~~~fd.J ked~llatir pend~j'adjaf1ah. . · , mer.>djdlela.Iij<itufui;j~ Peln.e_ririta,h. :S:fi'I!iá 

···"Pak· terhitung barijakr1ja agènt~ jang diki- dibawah tekaiian · Ingg~ris sa.nia sekali 
~im ol.eh LopdÇ;n · ke- Birma setja:ta ·,J!lilitaii·e -tidak berarti bahwa bangsa· Birma takluk 

"nûssie.s, 'Jqu:r_na.lîsten dll-~ .. : ._, , . . . ~entah-mentah ter!iádáp_ K~radjaa.n Ingge-
11ata2 Irigg@ri~ inilah jang' senántiasa mem- . ris. 

ber~ petundjuk2 a.tau ai~ü2 péran5 kepada pe- . - Pergèrakan dèmokrä.·Üs d~ri rakjat seru-
minn>lli~pèrui.mplh bang_sa2. ·pei·gU:nungari 'tacti· dan pa itu .tak a:kan· dapat d,itahan dengan dj a.;.. 
meng<~htJ.jufkan supaja ciereká berorita.k.· . · la.n ai'ltjam:àn at·á.u ·tindakan.:..tindakan re-

?usat p~mhëtontakan :8éiügsa KarerL,ll.~i 'jal:ah _:presille sekalipuri •.. 
dnerah t~bang2 logá.ri ·jang ·1limiîiki ol~h. Na\Y 
Chi MJ:nès Ltd-.-A~as petundj&kZ agent ·Inggeris. 

( 
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~OLI~~ .DA~ D~, L~AJi',_wEÇ}Ê~J: 'l:U~~i. :.é . ']apl s·~á4ang·.1Äi .s.esudah tî~i'-.Dj&~~. 
'Apa, JélDg·" teTus nJa~9-.. ke)il;l~tan çla;rJ: pep- .· ~man d~ .i..á:pls ~tali.a' di~á.:lq.Jlkän<o~ih-dè~ - , . 

galakan polit~ sf~l$ ~~ge.ri: ,ai~urki. ia~ah $6ki~~si. :Bàr~t,_ 'ru:r;ki m\.llai:.t.Jofidqn,g·~;,-, · ;·, . 
bahwa· didalam neger+ ada satu ··part.aï·poJ;.it... p~q~ ~.Q~~~i:'á~~.-f.3äràt; pan ~a~j~-~ ~~:.:~i.::·... . •- : 
til( 'Jang . :b~ ettti'.~ /arj:/àï~ ~kJ~~ : fi~·pulSiik; "'j.,à.ri.g , -•· · .;r.at -~.r§.t ka.l;>ar sudah · :r;!llla~: m~}Jlpetbi~tj'a,ng~ :> 
men~ sa i" pelne;riritah. ~~~Ia lfPlin,'pemf?t~t:ä.ti ·di- . , · · .· · . Ba.i'q;~ .;r~riJ_at· ... n.~· . ~~rp ::· , 
kuê-~al_ ól'eh_.p~rttai. pol~'t:i~c J.rii',_ t;joràk p~.J!le-. . ... '? 

rJ.i?.ta:h ti~~ :s~a·'çt~n~·~ 'pe#êi'int~hJ'ia~~ ~i . 
D~rrnàn atau~·fás~s di I~alia, karena· at., T~~ 
ki tid€ilç ada. <P,ktator.Wa,.faupun Islil~t· :I:~ohu · . ·' b.a1lan:::per'9 
mempuîr~~~;:'J;>~P,i~l:l~ ,b~~ál-, ët't>?È,. ~eg$~á:P. t;tnt;ta- · · '' ~)~~h ,:~eJl'ttJ··~-~-~k~~t:ç~.ti\]~~~-'tl~pi;' 
kan w~d~r~~~~:.s~~~~8~f/~i,pat 'Ciar~):~c;iJi~W{an . • \b,!:k~~s. :"" .. ·"'.' L.·' •<'l.Ulc:lo 

selaku. :p~~a~d~t;ll::·~~n')l c_,~~ .•• '91lk~ál;l. .. ?-~'t!~~ .. or W.~dfl;pp.t:' 
dan' kekua.s~a~Jä:·}~;L~ :pe:ne~int~h~npup_. ~l;(à- ·. PC{+i:it~; "... . .,...-·~•.:J ..... , 
ta~i d~J:l&a~:. ~j ël~s •a.al~!ti .. ,Uii:iita,ng2; Dla: ::>:enèiiri ·. .. . ... t:i:l$: . 

. tupdU:}c J(~da_ ·pà~s.~: ·~~~-~"s·~?.t;n~!'l-~ se5>ag~:i: .pre- .,,,, .. , 
sïd:è11 i\i:u.· .· ·:' :· · __ · > ' .:;-, · ,, , . · · -/:, . · · :tan",.In~rl,g'e~ql:iJiio~è:lOI!J~·~llfi9\.<:i· 

·> Dá.Iani;üridán~2 dëis~r· ~4ld:. ·d,i·t,etapkan oáh;... ... 
wa k~9.a'tllát$.n negà:r~. ·qi Règ~g. o~~:ti .;ra,kJa.;t;. · 
~ang~rn~nctap~:t Mk.me:rh:i;l:Lh'~~JS~,.ixle:i_'~"K~:·~Ite . 
Màdjel~ Pe~aki~an ~kj~t~:t~ratiJ'et:L~ inl !Ile-

. një.~(1}1káJ1~'hak;.ilbtuk' tiJ.é~l:ijalcÜlkari ·s~genáp;: P,U-' ... : ... ·. . ... 
, t U~7i>~'lftisail jarig ~~r/ih ;(ii~b:ia:nja kèpaijá,. . · , . MSi~,dari, . 
~~~)a..'Pliièt:"~~g }J~~~gg~~ .<iJ~wal,),~~~l,}d,a~·~ -... ~·.4l~~r~a:k ~ · 
i:ljà;B~girifl~~ 1J.alam .. ~.7o,rllijJ(~.jara. :pe~erw~ .. ,· qá;ç~, · .· . · .,~,-. "'.Lj.l'"'L"'' .,...,.-• ..,...,. 
ta~.~~I?:~'I'~p~ páda.hak~lèäf,nja~_jan~C:nt~ffiir:"" · .!:''-""""·~ :""!::": 
li:h.walt.tl2'~itu ke ·Ma:d· $lis Pèrwak:i:lan· ~l.à.lé · t 
d.jj~~j~tti;(~è:~/~~~~f*·;~iJ~j:~~~~'- .~.. :ka.tt.~~~·~~~~~~;~~A 
. ni; 'nl,~i)~~apkari ,~+apa2 pari: P~.d~njà ;:jang. a#<l\U- .. . :ri-j~}; · . _ ffi!!\·S:Ufls'~!~~j~ 
di..Pf~tt(4a:n;·.:~,e~:uda)1 }t.U:. di,usah~~al.l_puJ.{I. ~\1...,. · .... IfiPP,~Bal~ ·:~-/. :·· ;, . 
·l!lÈ!r~~a;titu .. ~pi*ih.9l~h" rak_ja,t j~g .men,C\~pat : ~~''t=-·pq.:t,Mt pol~täl:< 
.. hàiê 'nïémilih~Tapi biarp\Ul tjarà ·pe:m.:i,.lih<ID~ · ·. Tti,:f:kd; · 
· pe~·~Î:~ })eî';!~pj?:s_un&,. s~e~i~~ ropa,, :'aJa- . Tl,irk;i ... a .ai.~§~·""""'"_~,."_.,. ,Wt,flep.:ga:J;:;i~~.;.'c>~';!;f;;;:: 
: ~~(La;J;l;:gJ,~gáp· o~n_g2"jang,: Fi}};duls daJ-~ p~- .a~~~~a.t:u: . 
· ng~·:J?~sá~J:>é3:.t.täi,. j.tu. _seba,g~i. 0rq.l1g2 j~, :.: · •· lau.;me~Ç,k~:: .. -. ·-.,.,."...,_..,co-;- ... ..,.u.-· ... ""' 
·.meliefi!r~~~ ~:~,kerlap· pu~üsal;l N~~j.çli~. Pe~·~~. < 'dip~~~,$ · 
kilari·lî.ältjat daJ;'f kab;i.het dari .bèlÇLkung• lajar. · gei'is". atau 
Ma.,.ji..:..c:;~·sebK;..f.iS;..'-aia:ïi ·an' .·het1il .-kafena àU ... an , . ·. ..7/~~ . .·· ,.~·qJ • , .}, .. g '. ,. . ,, ·, . • ... g .:H·""~lJJ.h'·=~•'-;'!!-'Y.-f-·"' 

g~~~~~gt~iit:.i -~~§~~.+a~ .~;.P.i:JAh.·.,m~nqjéJ.~·· · ;t)-J~~na:r.t.:~q.n~w:~~~t~~~~'f 
. ~l:~l.liä),a.mJf.tad?j el:q> ~erwak:I.4an.,. ~J.ta ,;qJ..:~
s~IfDà 'lpasuk~d'~):àh.LR'uattr golpngan': jaî1g·. <tisa:;. · 

· tuv:gdlo~s~." ~r;L;~~n· .dçir:L. ·?~ft.~~.· Rakj{l-Î: 4'te;..; ... 
· inib~~·:4:ti~~,G;~;§#g.ari ,.parle~en.A?il<th j~ · -be-

s&r · ~à~ .üäa }ifä'd ~ eli.s · · tu ~.j.apg:o-da~ 

. ~-~1~~t'Hi~;t;1!~. 
m~n tm. ;s1;itiQ~1néW~{daJfan,' .~iéjang:,.t:e#~t).lp, : ·· 
dan. g~iiitla.n" ::~t.èt;apk_arr c·pÖ~~ tik;. R~~r~t·~ll~ 
Dengä:n'~üel:rrl,ldla:·n se..:.;öla114 ?-da q ... :párte11l~!!Äd.i· 
Angkar/3., .ja.n;g ·;;?atu :jazm,, ~sa;r., jaitu~!Ji~dje~· 
rt~ P.e~~:ü.~··~JäiY d.àir·J!fui.:~ t.ii:tig~ jg . 

. ·i:"'-.·~ . ··,· ~ _ ..... , - -.-- ...... : .... ·~--:~---~i-.i. :~~:t--~·-·· . ';,ót'·•' ·-

kei'EJil ~èt~~('lêbii! béf?~!',i'j>Él~~1iltn..J~.~~~q<:!,ng;,. · 
hadj e1ï:s ·: ~'è'nluanjä ·=terbulç~~:·:'i!af.i:l)gp1~1i~~n'.> ~1~-:, ~. "'..,..,~"'"E"~ .. ,.,.. 
le,men .dari ,flal,'tai Ha.kj:it" :tfepublil{. i:tü>li\enga~ · · · .ft~~IP:.~~;,·m.~:;r~it& 
ciakan sidang tertut up ~sadj:a:·. · · ' 

'.' .. 

',~.;-
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ya itu.Pemerintah sendiri mcnghendaki persa- · BANGSA INOONESIA DAN POLITIK DI MALAYA. 
ha:batq.n de~an Rusià 1 sebagai ternjata dari Di :Yialaya ada beratus2 ribu bangsa In-
usahá~ja;,'l:lllt'* mêndapatkan>pérd.jàn.djian donesia,: ada d:i,antaranja jang sudah be~ 

-pe~S.aM.};l?tan d.èngan. Inggeris; P'e-:VantJis ·-dan: t us-rat us: tah\m. dan t urun· t:emurrun disini, 
Ru~:\,q. Ijuàiz)l'Séini tahun.l939.Usaha2nja dengan ada pula jang bar.l} datang, dan. ada. jang 
k~d~~'tlé~ar~ pcttcina :bertiasn,~-ta'}:li\d~~gan nanjtl ciatang sebentar b~rulang uni;,uk .ke-
R.u~ia. tidak; -~arénà ~u~dá ti dak ·ma \i. menan..,.. pel}:ti~an perniagaan. Di ivlalaya djuga ada 
ct~t~ngäpi. ~n~~h _perqjandjirur jàng ~ltt,iatJ .a:i- .pehf.l:ûnpunan2i setengal;ulja mempunjai ran-
retitjá:nakà.n,"-i-ttu~~èbábnjt;l iala:h karenai; 'Rüsfa tjangan pöJ.itik) jarig lainnja hanj-a ,bel'.,.. 
beberapà -~~tu .s~bèlum. itu··berhasil. mendá:~ geiak dilapa.rigà.rt sósial,. .k'eagamaàn dan- . 
paotrèitr;·Rèl'd.S~dj:La.n-·per$a.i~hba:tari.d1ei~gan ~BJër- lai:n2.:.' ' -.--- · · :. "' · • -·' 
mai}.~là:ft~i;.'~~~tatïui Rû;sia· p~qa sàa~ ,~tru --; > Dalain' ~oál poli'~ik -~ ;meskipun po.litik.- ·-
~j~an 6\i:i'o;i. --clär:t ~gar-a2 -~ó.k-tasi _ \$e• sëpa.ttf -i"~lay_ài 'Na..t&on?Uis:t;, Pa;rt--;v,; ~_pa;m&'!':· .; .. 
. P~~; ~mggê'~~ .:ciàli~Be,i-Arit3iS, .W'a.l::a--u,~-~-begi;;. nJ'a .;.:, Bia$jar~ ~ · tndo~èsia! selalu 'b~$1..,, •.·~- _· 
tü T~i,t.~~l('bei~ilçàp.;áriti-.ttü~iÉh·Uht.ük njá; -~et~pakah btmax:-nja -p€tldirian:~pu-. ·.; .• · 
J!le_n~ai@.b ___ u_"' -_ hà_. _!4_- ;~$ia;<p_::_èm;ini,P1:P __ 2- _Tui:ki ,,t_ahnn · blik' !ndone sia;' dal~''-ha1- ini-.:~da_ -kE?~~gu-. 
1944 -~~g~a.p -béberapél., ,oraiig te~rReiri.uka cla- an dikalangan orang2 Indonesia; ·bo1ebkah ·. -
:ti g_~rà.kah.}?Q;n-1'Û,rani:a·.itl(.Sebaga.i .diketa- mereká mentjampuri -pol;i:tik di ~laya ini, 
hui .:fui a~lah jéÎng; l~dua Jralinj~ .'d,iactakan · kareha ;kerap kaJJ,. .. dalam :pemb:i.tjaraan poli~ 
pe~gká;pàri s~tja:t'~ öesa.-J:o~,:-áta~::r:'piiini.mpin2 tik·~MaJ.aya ini mastik- dàlam l:i:ngkung~ -gu ... -. ( 
g~;rák,ari;:tf>àll~'fu~an:i$~ :·]~T!g:.:-p~i-taplÇJ, :<d.;iîákUka.n g-usáh -kepul:aûàn- mdone-siä?Da-lam··keraguan - . 
Olël'l, 1(~t_ Ä~~~t~~J, ~j/:!.rt~;!ii.;~dak J~~flj~a,i po- ini·"oa·da ·ban~ak orang2. IndQ!lesia jang· SU~--. 
lit,~- avont\.!ti~e ~-d9J,r::t .. ,gej:-axan·--it).t•,,de.n. ~ebih . - dail te~djun · kelàpa.ngan pölitik d-i: l1laJ.a.ya.. 
meqj-uk9-i persah8;~::t:ari:;îient;~r:Rusd,a •. ; . . "'- Ada ··~ beF,pedomàn-1 bal1Wa..Malay.a ini~"-

-,T'~q.~a~t p~merftl,t~p..-J.:tl:+-.a'tas 'ge:ptimpin2 làh- tanarh air.njét, disini mereka · dila.hir- ·: .· 
gèr~~>f_~:-:~rä;~i,a 'itti t·±dak-·öe)l'.hasi;l· un~ dan dibesarkan dan mereka merasa panta.s - ' · 
tUJ~;-in~ngambi~ S:~t~·:roa.~~a;!~niàla.Mfi·-·R\lsia ment'i}ampur.i urusah2 jang mengena;i. J!oial:aya;· 
mend_;. ··a-'3;~" P_ .r_·9P<lg_ a_n_-·_èià_•_-~ ___ -_'-tietig~~-·-&~r.a_. __ t~,k_a_:bpr_ · "Titeréka inî sud<;\h -~nendjadi warga ~-alaya •. 
Qall, !:'a · · · : -~~ 1ii..hq.s;ka;p,5Pf31t1-e~~:tah<Tur- Ada p1llo. .,járig' tidalcmau siJlna ~ekali' . 
kj:-;!~.: .. _. -~a~'~'~;~~~alf~~--s~I:ang&n m~~'jamF>tiTi ;ptili':bik~:-j&tg.~-:~
wr~t@_: :\t}ièaf ~l- 'tp;d:ï:-o-eHoskq4 ·te;rhaqap 'rurki ya;- ··-kaf.13na; · bèrpëridapat, bà.hWa.. ·soal Itido.-: · . 

. $~~~fl!; pt~,tJ;$he~~''s,~ntn&~~·-k~~fk_a;,da):.at1~: ri'esia se'ildiri·" ptin 'belöm sèle:sa;i; -dan 'men--,.:· .. 
t;l,.)i_Q;~,_ "'f:t\J:si't'\ bûlcll:n,·l"Ic~ret 1.9t~~ -q.n.tuk ~emw- ·tJàinpuri ·soa12': j-ang. men~enai Karadjaan , < • 

t us~~ ::pij;r'tlti~d~;ia~: pE:irsal'la®~~n ~dengaa, I'ûr- Irigger~s· ·~arf men'j ebabka.n Iriggeri·s mera-'· · · 
lçi ~~: t,ahUn,:1925:t- Jinl i-tu ti'd4k,.m$rigaget:- sa: tidak ,enak sadj~ dart murt!Jkin .m~nimbul- ' 
kar('!~~.;:·~~;'_'~~-~-ra ~:!Îa~:L _l~a; ;~~'~tliat;'d[l,-_ lp.n ~iba.t jang tidak balk -huat- R'epublik- . 
t~n:g.-.:pu,r~_;·.~~~:ut<?-h_(.1W:tt'rik~ .tn~Pert!wna:ruJ; per- Indonesia. · .. ,. · - :_ · · ' > , 
. 4'è-~d$:f,.~~ ~o~~atik, · ~~~~m:ik1M' ~'U~- -~ehiné?ga · ·-Golongan. ini takut menimb~n ... akibat · :. 
Rul:l~ê!~:b~-p}lla- ~ai~_:W>jt~--mèl}:g:~~' ~rta-- _ ·jang tiçiak baik, merug·ikari bagi RepubJ,..ik,, 
~~~i'~~~'Îsi:t?:~f39 ~mi-~-: ~n~ ·Dar:.Qa:rrél.ia..~wit utan ~Ïl.tlltàngkan ·aililpa ti Inggeris<terhaQa. p . -·· 
li.n-:t:~ser~~'"!s~:ct?:t;angnj-a. dbngan .tui!t1ltan ·Reprib1.l.k:, ·· sectang Repub1:ik ·s~bet~,am,j~ -.per-
P~M~.Qaîiar{tip,er~h.·.t~arà dan A.r$,han·ci~E~l:3be~ -lu ~sêkal,i ·men<fapat bapjal(Jèaw:än" menam- .. 
. l~h'~-~~~-#.Ei~()l.i<t·:kppa~a\il.'!l$ia,:-,t/nt~''meng- . bah-··lffiwan:/'ë.buk-annj"á mêbgl.U'(.mgi··jang--su-<-
'hà~~~f}·:t.~~t-an-z:;~ï : Ti.t:rlü;o~e~d,tjql~ _ wa"': d~h -ada. . _ -- . . · . ' • ·· 
lii.$~:à~~tc:A:t;..tátuwk;-• · . .:W.i"tu. _pé,:rsahaba~.él,h-_ -d:e- ·•rétapi · da.lé!Jfi b:u1ari· April 19/~8: l1z' •. TJto~ _ .. ' 
~àrii< '·c ·'" - :. ~;" ièare~ klîäelamata.n"'T-ulSki ber- jp ,-wakil-rErsnii lie,p~blik,-:WdonesiJ+· mem- · · 
_ns~_:_:~_:~_._·. ,_-k·._-_:-_~_"l5n_·_~------~~----_·+-.:_ .. ·1_ ...... c~:_::_

0

_~~~-:_-.::~~-·:·_·_·.·-~~;~_.'7_ a-~-·n····:_i!~_. __ ;,._di· ~_,_:~--~· .• :_-._m'·':~- ,an~_-_._.· --~D-~ .. Pa __ :_:te_n ___ t_-·,·.·.·-~ __ ·_ ·- b,arikan-~.-~ne.ga.s:an'-"tent~3sÇ)a1::.:i~::-.:ban~ .. -.,., 
ocw:~- ;<>;PCUfi..L.Ilo~ .. ~'ó<;;;>""-,0...1,;'-' ' _ ......... ..,..._ ._..,. , Wá a,epublik -fudonesia ·ti:däk kèbe~atan' 
-~ T:i::mur·i!f:S~ga~.Pin&á1'(be.;rk~anguj.a)tepen- _ or$:ng2nja di ~lalaya l!l~ntjampuri s,ia$at. 
tingan :Ainer-ika' Se~ikat';~cfil_ 'rinlur:;T~ngè.n,.: Tux-' negeî-i }i.a:hiy.a -serta ·menuntut- hak.~rak~ . 

/ k'.i ~i~@Jha~tidài~át\téninh~;bà.~u /tih'btu(l!l~pel"t;a- - jatiafl. · }: 
1ii:irikan~k~pén:tirtgan~já:,_î;ëi-haäil.p.~Riitf;i_a,'. d_an . · ·- ;-~Oo-~· ... 
:r:tJrkj,:_·sJiikarang ini telah tt;ü$sük:-~ ran- _ .·- "'- , , .· ·.· ·- · · _, · ·_ '·-· · .. · ·. ., 
t-k"!-~. ~~~'~hartà.ii:;;?-6il;~,;:Áai,~_r:ikif::lerhada·p, Rusia. · '-TEi~T~~. BELANDA .-HAH.US _ ANGK~T KAAI. J)AiU 

. ~~·::<·. '~ . '-"- : ' · , .- .I.i1. Il~OON.8tiiA!SEKALi -BSliDJUAlJG: T];îîil'. BEh~·U--
, ""t~p...i4~~- -· ~- ·~· ". ANCi:' 'f&Tgp. BfuU)JUÄNGt' 

·. "• ··: "<- :. · .. ·.-



--~~ WMGa 1'UiiQ.ütrl. Il~OON.t\SLi.. sa, -a~tinja. .kerakjatap, artinja tdnd~~-
Oleh: Dr.Tjoa Sik Ien, sam~gan. -_)leden- ~1 sebagaii:lja.. . . 

BaGADWiA ·Billi.siKai'? . . . .. APAh.aH .. -hii'•'Ii~;J"' :Oth.ti · \. ûAJ.'l~) ?. -. 
. :-- r..ain .anggapan pula a~lah. dari · mt!JC'ek~. jg. . .. . · P.ertamL\i nieati eü.tUn.djuk.:~dis-~i-•- Qa.hwa 
bertàirja :- · · . . . . · . . · . · . , ~~Jlpai- ~~karà.lJg bEÜUm. a,aa theQ~ie ~e~je"; 

Apa.bila: orang Tionghoa disini rnendj'aÇii .' ··· lti.~-djolas.nja tentcjW.g ras ( baJ:i&aa):; :J&ng " 
warga negilra' ·fudQnesia,·· bagaima,nakah sikap . . dia.Ku.i. ÛÎn.uffi..Ada ru~2. theo~·ie: tenta.ng~raS . 

. _Or~1ereka .-nanti; d.)~a umpamá terbit .bentr~kan (bajlgs~h j~ng .satu ·berQéçia: dad, i~ 1a.~ 
· · ··ant:ara Indooésià ·dan Tiongkok?Ällggapaq :i,ni :i,t).Ha.r:ljà sekeda.l' seba.gai ·tj<?lltQh :bofèl:}. di 

• : .. :.bukanlal1. angga,pan· ;baru.l{ar~.a dj_uga •dul\l di s~J;>ut pentbagi.in2 bang~. JDallt1~\~ 'zn,~m,u~t 
· 'zaman- j'ang· :}.ampau ora.ng, bertanjáL·pikap .. ~pa theorie2 tadi;. "' .·. -,~ ·.: ·-.·: .:~·;:_",. ')~i~':',k-''""-~·-.:,;~:~ 
a~an~ê-Sti' 'diámbi~·oleh. a:rang2·-Tiongb<:?a .N~~ 1 ... ~Blumenbach. jarig -·m,embagi 1~.~~a. .~u~ia· . 

. dei·la.ndsch:~ondè:r~ (ra.kját Belanda) 1 dji-;- · .:mend.384+ .5 golon~att .4ait_u:: >:· . '.":_•_ 
~:n~~~:;;b~~ -bènt.rokan ant.ara ·Beu:~dl\ -~ _···~:·=::·~~~!i~~:\:· i :< :;~;::·;: ·~:.:;~ . 

Dja.wab pe;tanj~an:itu mudah dida~t ~sa;L .·c• balresä.'·JD&~opia~, :c -.~-· •· •. 

sadja .orang tid<lk- berped()Jllan "r.ight. or . --d. ·blingsa, :':'lllerika~· · ,, - " 
wrong my: cotiritey" ;, tetapi mel:i.hat scga.la. ... : .. .e" :OO.ngsa .. fïel.a·jU.,;. . . '.'. . 

. perkar~ dari. sudut pert;Unbanga.n jang adil.. 2. . Cuvi'1;1'" ja.ri~ ~e{llbagi ba.ngsa ~Jlsi4,. 
Seba.b·s~suat.u orang jà.ng berhaluàn dePlokra- -·men(Ïjadi: J pokok ~&a: .. ,'/ ~',: ~ " 

. tis tentunjä. menentangi perbuataQ.2 ja.i1g ber- -a. bangsa k.ulit pütih. , ~~, · ., .. · · 
· sifat .. imperial-4-s .. tmendjad:jah):dëL.n-~t.entunjà b •. bangsa ~ulit. kun·in~• 
ti~~---:4kàl'l.mengeloni ilege,ri jang me;J.akukM ct barigaa, kulit -~tam. . . .. •'. 

· perb~tan · d~mikian itu.. 3. '" Von ili.ckst:edt.,_ ja,ng lllelilbag:.L.bafig~ 
· ,' Mliarç tlj:à · berbäga.i2 aqggapan jang .!rel~- : · mànusia mendja!:ij 3~ go!oliga#,:; , : · 

ru, ljaitu' pelllG\Pdängan jang st:bt:ma-tilja .bema- ·... a •. ·b9-ti,&J:~a..~pid~. ... .· 
sar. ata.s ·fuferioriteitsç.çmple)!;•· .. ··.· .. · · _è •• '·:' ''b. ~bangsa iie&:r..oiçie~ • · '.· -· · 
-~g'?-~l:,Jlai.>~J#.>. pe:nc:lj.i{dj_a,n.. ·:'.~-t..;;., cc~"' 'batigsf.l;. ~lfi'qe-. ···~~· :-, ~ . ..:".,.; ... ·--... '!-~· . 

han· 30()0 t@.hlin l.éiJD.~já tict~kbisa. JlleJil_baw.a. ltu. theörie~ tentang ~o.f{itoé!:,$·~~~ .. r ·(po-; . 
aki>bat .. jang merugikan· bagi. ba.ng~á jang d_i..,. kok: bangsa)-··sadja} laelum. terhit~g ~t~~: 
dja,djahr·. hingga bisa sekall. :d:l:m~ngerti djika . r'tc-.theoriè t~nt'ang~ onderr-~ssen {bà~a:2.': . 

. ·bang sa_ i t.u.: mcndjad~'.- t.crbelakan~· dalp.m .pe:t::.~ sebaW4han) tentang .gemebgde ... ra:sse{l ~ (~-
ekoOnom:i,.an,_· terb~l,akang dala:m pendid~kan pe- sa tjampuran ).. ··. .· . · · · . '.. · 
ladjare.n _dan _saMgainja.Hingt:Sa. dapat .Pula .S~Pertj,._. Ulllpanlél. pokojc ;~g,~a ~tiro~ ,J&: 
men5erti, kalau sam.piÜ ada ·a.uigàwn 're.nc:OOl diba.g~;..bagi làgl mer~d,jad:i, se·~j~ah·9~~l't-
terhadap pa.danja; it.U S.ebabnja' <ijqga, maka 'r<!.~.ss~n (bang~a. seba,waha.n)._.Da.n: onde:r;..:t'<~;"sen--

{ ticlak seàikit aia.ntazia. HoaJticiv diZél.l'.iiàri jang beriktit··oncl't::r rassen i,ni begitû. bahja'kf . 
ls.mpau. ~•~d:Çl~,-.i.,tu keinginan bua·t nu~n4j~dic .~e:,-. -äirtgg'~ ··boleht~a:ta.kan ti~ ad~ .;;at-u n.ë-
lo.hda. :bll,at .mendjad.i · r&kjat It~gger:L;.>,. d.~puri geri jang rakjatnja -t~rdiori .ha.l!IJ!I 4ar; ó~'"' 
b).lat niendjad;i. re;kjat.>.Ojepang,: jdng'::kes~U.a,~ de~r~s sad;ja-. . i ~- · .. 
nja.-dipand~ja l~Qih tiuggi· <teradjatnjg.. · K~ba.njaki;Ul.orang'· nam}fà.k d.aJ.a.IJl-: s~~ll he-... 

· Inilalt hal jang se·oemu·nja tak da];)<:Lt di- gerl :bèr~g~~~gi ~~r~ra.sièn~--:~q~~'geJileU&~ 
bc•ntan, dan dari seoe.b itu, ra.t$.p(JrScuilakan .de-rassen ·tert'jam.p'll:r.-aduk mendjád~ . ..-:-sät·tt. · •. 
hak dan !tewadjib~ja . s~bagai bangs.'-3. laqo- · .- . De~ialflah th~o!.ïé2.' t-é~~~$g~5in 

·nesià-, · .. déngah. ,mèrntië~.di>•rg~ ~egèl:-T~ ·:lndqne~ · .bang$?-. .J?ng :'tii4Uinllj:a · didàsa~~.:.àias.,~-
sié!, di}*l.qqangnja_ .. sebaga:i. merendahkä.n d-...ra.- ra.n andtomi.s., sep~j. ura~ m~~tit -·~·-. 
djat. " . . .. · ran bent;Uk kapala dàn .s-~b..,.gaitl-j~~ · · .. · _· ·,, 

Supaja, tidak la.gi mendjadi ·rá.esu~, ·supaja> ·· ,.-, ... 'r;Jont.Qh (ial.a.h dibawah ini: . . . 
dapat berpe!llèillçiangan jang t.erang tentang.:. a-: · · 1\e..,ind~, e-ephai:i-eus, :j-ai"t.l.l.J?.er;l.mban~~ 
pa jang diperbintj'angka:n, haru.sl:ah ora.hg me,.. .l'dian:\e.ra lel;l~:rmja . .kepala d~11 pandj8.!-18~ 
Ilgenal perbedaan2 antarà kewargaan dan bang- ~j.a k?pala; .' ··. . 
sa, anta.ta··ke.b::l.tlgsaan dan· adat-lo::Ill'OO.ga,, pen- b.inde.x 'fa.ciáli~, -ja.llg ~erlund:j~ p_er..-
dek•c ká.ta antara hal2 jl1Ilg mcngimai l,{èwa,rga- imbangan dia.ntara pandjangnja mUka,jg 
an dan bal2 tak bersangkutan la.ng$:ung denéan diukur rueuurut.:·:Qerimban~an antara. pan.,. 
kawarga.an.Dan bentuk raengert~ itu.,_ haruslah . djangnja pokok-hidung sampai ke djang-

. lebih d.aJiUlu orang m.engetahui artinj~ bang- gut dan lebarnja uruka. · 
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2. Tingginja tubuh. sa jang sama, sedjarah jang sama d~ la-
3. Pi~11tatie. Dengan ini dima.ksudk~I.lwarna- in:-lal.J;J. sebag_ainja: · . . : ... · 

njà ku"'li.t:-raiÎI.but" di:L!l mta} ;" ' . . . 1Jemikiahiah perbeda,an .diantara ·'ras 
''a• warna kul,itt .P\lt·ih; J(~ing, hitam'-saw:o. (bangsa) dqn voik (r!ikJat'). . 
b~ ~W:i!1'lma.·ra.ltliJ'U.ti. h.:ita.m;; kUJ:1irtg-sawo, ku- · Perbeqaan lni dapat ditegaskan oleh 

, . · :'.làiÛ:ilg-I:"lutilh); ;hitàJ:ti.:~awo 1.111érah dan biru keadaan dari rna.na tefonjata, bfilnva·, sua~u 
'"· , · · ~l#\:;;;~: ~,f. · . • ·. . · ·· .. · · · . . · .. ·.· .. · · . ~b~m6~a tidak. djar9-r1g tertainpa.k terpentjar 

·"_c.-·.watrnà ;máta: .. biru~ ·bita.tl· dan ·kuning-sà.- dalám b.erbagiü-ba.gai ra.kjat.6ebalikl:lja 
· wó· •. _._ -~. ·' · .. , · · · pun sering tertélJll,pak bah~ suàtu rakjat 

4• .Ru;panja rambut.: . t"erdjadi ctàri pada pelbagäLbarigsà. · 
·:C}t, .. ~·rànibut jarig ·J;itjin;~ .!, • •• ~~TJor1t~h JB..lah bangsa Jahudi jang ter-

- if/ rruiÜmt jàflg bérblrlbak; tampak terpèntj@.r dala.m pelbagai--Qa.gal. 
· -c~ r~mnut jarig. k~r~ting:. . . . . rakj~toDlaptara rakjat di~eg~ri Djerlna:.~ 

.. Selcián;,teritfulg.th®.rie2 fat~J.. bangsa.Ka- ada banjak bangsa J",~tiudi,: diqnt-ara rakjat 
-~~ "4-émikü~.h banjaknja dqn demi.k±,an sal~ng nt!geri ·Bélà.nda, di,antara ·rakjat rieeeri 
Qérbedánjà maka, tida~+áh perlti c:f1uraikan le- Amerika Serikat dan ~~J:iág~i.bjÎ'il.c~ '. . 
bih qjaW'l· disini. " · . - T jontob sebétlikhj~ jaitlJ, rakja}:.. suatu . 

Jápg hendak ki,ta bitjarakan jalah melain- . negara jang terdjc'idi dari pada pelbagai 
kan t.AS (bangsa) jang UJn1+llUlja ,t.erkenal dalam ,bangsa ··bisa diiihat di . .Amer~ka. Serj,kat, 
~~~a·--Uiilum., 4~, inilab" djustru jang sering · dinegeri ;BW:i.ss_ dan lh.inZn.ja negeri. . 

- meherbj;ik'án keka:t.jauari. . , · · Di Amèrika tierikat umpa.m.éinja rakjatnja 
· 'Apà ~sebab -terl;iit kekácjá.uil.n?Sebabnja jalah terdjadi daripada o:r'ang2 Ing!?,eris, Pran-

.jang _d~sl.lQka.tl :aebqgai ras· (bal'lgsa) dalam tjis, Djerm.an, I"Salia, Jahudi, Neger dan 
ba.Há.sa '\unum sepena·rnja 'buk;anlah Hoofdras (po- lain.2.Begitupun dinegeri Swiss mempunjai 
kolt'-~isiaJ jàng s&p~·rtl dikatakan, tadi; tak rakjat jang terdj.adi dari be!'nJactjam2. ba.ng"'-
clà..P~ ·dibitjaJ;"a~ai'J:.<làgi .• Jap& -u.iiiia.Rsudkan. seba- sat scperti Perantjis; Djerman dan Italia. 
ga$. --~às (bangsa) cialam b;;kl;la13a i,un't:liil ialah mela- . · Seperti dengan singkat diwaik.an dia• 
-Ukaii'~ó~~~$.i~ :;(baU_§S& sebawahan) dan ge'- tas jang p!.endjadi ikatan '·w,It.'4k. suatu rom ... 
~!l~q~·;ias;éfi,:\~~á~tJ:~pûffa~'~tW,a~ j~ang bongan cirW:lg mentpák'an suá±.U< rakj<it; acta;.. 
~n:ij;~an~ -~j,ak. -~'a.lhl!lengè:fti ~dall sa"Iah lab peÎqagai d.asari babasa jang sama." atau 
t'~;S.-e:j)e.rt:i;\,:utfip~.pe.f:t<.;ttaan2 bangsa Dje- dan ~b~_daja~h ·jang sélmé3,; ~tau..;.qan bada.n2 

· ~~·a.ta;_l,t .. "f:!à*~~::Tioi:ighoà,.. inil.;lh· melainl~:an pemerintahan jang sél.I'la, atau-dan iétaknja 
dil{ëJlB.l>dala.th baba,sa J;.'unum s4dja,. sedangkan · bumi diatas mana mereka bidup. 
~~'~has~ peJ1gèt.~huan' dtia-2nja. disebut bang- • Berbagai-~gai dasar _jang .bersa.maan 
sa. l1ongo1ia .. àt_~u bangsa kwit-kuning. . · itu larnbát.:.laun. mentjiptakan perasaah jang 
... •· '4P~-k~h Ja.rig __ ,<;iiarJ:,ikan dengari. ras _.(bang sa) ruk·un, jang dengan singkat . bi_sa dis-é.but 
. dilá.ix!' b<,fJ:'iaS.~ umÛJ7l?Jang diarti:kan:.'jalah 'llillum- peras~ sen:asib.I)él.Il karéna- pe-rasaan se-
nj1.t:~der...:rassen dan ge:m~ng_~e rass~n, à_e:perti . nasib inilah" ma.ka la.ma-kelélJIIB.an ro~ngan· 
~afui.kan ta:di-, .jala:h romocmgan à rang. jang oráni tadi jarig terdiri- .da.ri .~lbagai..;.ba-
cii~a· ai.liha..t ··seliw~tän, na:ru.paknja'mempuiljai gRi golong&..t;l, pada àcb5.rnjä ·ter~ab.ung men-
.~e._dj_Um\ah 'sifat2 ··tlibuh turun-temuri.m · jang a- . djadi suatu persatuan. · 
gakhja. bersá.rg.aan. ~ .. ·.:: . - · · Djad~ ringkasn,ja sedjar,g;h suatu rakj.at. 

Dj~dj;n.ja deng~ ras ( bapgsa) :.cta1ar.t baf1asa ._: jalàh b~g:lni:· SE}begitu, _lp.ma, rombong~l'i o
U!IlÜ!ii: qi.maj:stidlca.n s~~tü ;r-ombongan ·ätá.û persatu- 'rang jang dim.aks.udkan. tadi ·tjuma ine'rupa-. 
an'{~nh~ti;-} jang berdä.sar ;&~as. ~i!'at2 'tupuh .. ~an sätu- g~ü~ngan dtali_ .. s~tu 'sl.lku...; rma bo:-

t\l~;~~~~~k~~iitt~I~~ ~: -~~~~~~::i:~:!~~~~a~~j:!~~~~~~sa-
•Sua,tau .volk (ra:Kjat) merupakan ·suatu ·persa- bertjàmpura.n. . . ·. · 

tuall (eenheid) a tas d~sar jartg. .ber1~-ïûan · seka- Sifat .itu mendJ~di leBjap sebegitu le-. 
lL~·~g ~d2.aqü~i~it"tan untuk ~r'Üpakan · suatu kas tè:rtjipta negara.2 besaran:J· dictalam ma-
rá.kja.t; ~Jala.h satü atau leqih sifat2·.iiü:, ·ba.ha- na terga"Qung rombongan.2' rakjàt jang berla
sa _jang sam:~ kebuçiaja:ap· jang ~~~ kepentinrui inan, h:i.hli.sa .berlainan, kesopanàt1 berlai
perekönoiniàrf jang sama dg.n keadaali letakhja bu-. :nan, a,ga.I$ · be:da:i.nan dan sebagainja. 
IIli .dia~a.s;,Jna.nB: m~re~a hidup,, ·- · .... -:-.->~- · · · - -Deiigàn bègit1,1 perkataan volk. atau ra.k-
",;l;_J:~t6~·"bisa di~ip~r~c c;ätl'ap2. neg€n•.i:, ja-ng jat djuga dj a di berbeda aninj?- ..... rtinja 

mer1.1pà.kél.n' rakja-t ~larn. suat~. negá:ra 'jalah pel:!- - eekiiri:tng dj!ldÎ -tidak lain da:ui 1Jada nama 
duäuk, jang se4i.,kit ·ataü banjak·m~nif)ilnj:ai baba- buat menunäj~kan penduduk dari. s11atu ne-
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gara.Begitulah dalam theori-.nêgar<I (stàë:l:tS- nja ·bèda.nja ClJapÜ.n adalàh ra9-j~ ·dàrl se-
the_orie)_ dari abaci. l{e-19 perkataan vo.;tk (ra.' galçi }?adut-. _ .- _ . _ . . _ 
jat) .hanja suatu nama buat, menW}djuk~an su- L<lkon, bac:J.ütnja ip.i berisi,. se~~ngga 
at_u- gabpngan dari pelb,agai r?:kS~t-:negara. . kalau seo .. ng· bad'ft s~bágai ChapJ:Jn dia~ 

Sebagai tjontoh ~isa di~ebut umpaîna z:-ak- . bad jang l~unpau mem.perlihatkap. laJmnnja, 
jat dari negara Sovjet Unie (U~S.;:;.R • .)~.H.a.k- .. · muriglçin badan ·akan bertjerai: dengàn ,ke
jat negara _itu terdiri _ dari pada banjá.k bang- -. palá-.Karena d~üam lakonnj?- itu Çhqpl~ 
sa (ras), se12erti ban~sél. .t:Lus~ ban&sa Ukraiz:a, ~enundjukkan kebemiran. - ,·~ . .o _ :. _ 

bdl1gsa .n.rmeriJ.a, bangsa h.;t'18è;tJ.ea dan sebagaJ.- . Vi'alaupun diwaktti ini orang' taf dàpat 
nja. menutup inl.llut lain oráng dengan_j)~dàrig, 

'riap2 bq;ng$.a ·itu. dahultinja) pada sebelum akan tetàpi tj~tji~_Ü1. ~p.qypan~·jê:ig ti-· 
pergabl..lngan-mendjadi sátu; masing2 mei-rupéi.kan da!(-tidak di:ipat Il).eiigg!i'nti.k~.--~en~j~ta~ 
suatu · rakjat jang terpi_s~1.-h sät.u! dengàn jane tàdja.ln. , - · . , , ... __ 
lain~Akan tetapi kini; setelah pergabU11'ga.n Çha,plin Q;itjintai olën berdj\rta;t-'~'i· . ..-
dal3Ja .Sovjet lJniê E}emua pendunuk jang_ asalilja nÜ.sia1 hanja sèdikit sádja. jang mdm~èd.:.~. ·· 
dari berbagai-bà.ga±- ba.'1gsa, disebut rakjat _ tjinja.Di,a seor~ng m~mb~la siketJiJ.,.Df.-
Sovjet -Un.ie. · . _ . H;: dal~m fil.rn2nja jang pèrta.ma' Chaplin. te~. 

La_in, tjoritoh adalah rct:Kjat negara Swiss, 16.h menW!dJukkM sebagai secrang ,perig~m"f·~-
jang terditi dari pa& bangsa Djer'rtianl Peran- · bara, inèmbuka topeng .merek~ ja!l~'--,bè:r~ä.;:; 
tjis da.n ItaJ.ia. · AKAU DIS.:.}iBUNG 1.\GI. . 5a diatas dunia inl-. -. . .. 

---ouó_-_ 

CHABLEY· CHAPLIN BkDUT J ANG BB.d.ISI • 
Charlie·Chaplin-untuk serneutara telah me-' 

nuka.r rólnja sebagai orang pengerubara dengan .. 
sepatun"jà. bo-tj'o~ • .Ràl· jang teláh meinbawa ia · 
keputj8:K'1ëems~'nûran"~da~ êlûnîa' f'IJiri. -o. 

Alasan Chaplin: 11Zaman-modern Sèkarang bu-
l . - -- . -- . 

~anlah tempat pe~djuangan secrang insan menen-
t:m:g kemasjaräKatn; akan tet-api zaman mo.dern 
sekarang insan itu telah diselubungi oleh bom 
atoom.Soal ini sudah. demik:Lan berlika2, . s.e
hil'igga ti:dàk dapat digambarkan lagi 11 did,üam 
perdjuartg,an hiduptt seora.ng·pengembaran. 

'-eha. plin kini sudah berumur · · 5B tahun, ctà.n 
W'aTä.ûpUh ûrnurnja telah landjut, _tapi ia ma:sih 
gelisan., da],t;.m gerak-=geriknja ."])ia tak bi sa du
á'uk di.am séoontar.Ada sadja jb.ng' hendak diker
djakannja, kalau tictak ini atau itu.Áalau o~ 
rang m~ndJumpà.i Chàplin pad::i · perta.rna kali. dà.n . 
memperha.t:l.kànnja bënar2 ~k.:.. .. orang akan mqnda
pa.t késari jang menimbulkan per-tanjaa.n: '!lui,... 
kah Ch~pljJ}' jal'_!g kita l_~~t .<til,~jar~_putih?.11 

Chaplin àdala.h seoraug i'Il.áAûsia · penuh de ... 
ngan tj±ta2' dan ra.ntjaugan sehingga t.ak 'mung
kin padaoja ~\:-~, ~niá.djqkan satu rantjangan 
dan mi 'adalan oleh karena . :tenaga jang dYJ;la-
'liÜS tertanrun, dalam Q.jj..•'lanja~ .. -. 
· · Tjaranja berp~ir ~angat tj __ e~t-.Ba.ru 'sa-· _ , 
dja beberápéi .. perkat aan· terhampw:' dari mulut
nj3. maka sebentar 4'81: sudáh lain soal pula . 
jang dipikirkannja;. ·.: · . · · ·. 

Lakon jang dipe'rVtmdjUkkn.n -Chapiin 'membi.
kin penontonnja ielal~ tert~>wa.t dan ,a.kan me
lupakan kesusahan sehart2 urituk beberapa l.am.a-. 
Lain pema~ dapat djuga berbuat demikian, ha-

bengan tiap_ .rilnlnj_a' jáng baru. njata~- . 
le~h, bétap9- 11politi:kn ·-dap.- tu,djuan~tJ-)1apJ.:ii) · . 
terf5elip .didalamnj[!..Didftlla.rri filnt.,J.tG:c;>,l-d, ·:- . 
Rush'1 dia merijaggah :t:oba. $li t~·:·bebe-:-. 
rapa .ëbÓion~an ,seda!lg· dalam· ttModerri T·fJU~~sr•:' 
terbajang tuQ:uhannja terh~da;p·a~ä jneiinj. . ' . .. . ~ .... : •{,. ~- . ... ·-· -. '·- ' .. 
DalëlJil fillnnja jang~ · peilgf).a,b~an jaitu nl~on-
·s±eurr Verd~11-~m.i,~~-~~-. 
ttl'-fonsittur. Verdou.x•i ·. de~nild,a:n kata Chapii;n' 
11adaJ,.ah satu ula~~n-téntaîig za:man ~~it.à.:: . 
~i, dimana orang2 jang baik tèlah'd.i:d~~ 
sak berlakur demikian lll,élr' biasa 'o}.eli ka::"!'/ 
rena Sfi}rba kekuarangan:- seJ::tingga, p;ell,gh~r...:. 
g~an dlrinja mel}djadi t·idak· t~~u dax!. ·á-: 
chirnja _h~~s ditjari·kem~li .dima:n~àh 
achlak ma.nusia itu. it · · · - ·• ·: , 

· Da.làm film- "Monsi~u:r Verd<;>Ux" Ch~(pl}.h-
mempe_rlihatlmn .keg~~alan ,jà.ng -:timbul -?·;ten. 
susunan kata2 jan_g enak2 bunjinja~~ ' · ,, ·· · 

Cha:plin ruembentji ·.peperangan. n:::.;aja _ $e~ 
arang nasionalis1•11 kata.nja: •iSaja ~iètrk 
pertjaja · kepada nasi.!:malisme:; o-le:h. !care,.. 
na ia meny-dju p-epel"angan. 11A:riak .saja. byd .... 
ney _ !c~l:xü.~; _ga_ri · froht; • crd,ti- -~el}tj~r.it~ra:"'-' · 
kan Pengal:a.inan . .Y,mg-: daJls'ja~,; ·:j~~i~ . d~~~ ' 
,.tela)1·-~~embak mati seorang serdádu dan 
mc.lihátnja -rubUh ketariah.Bagi. ~beberapa 

. orang;_jang landjut ~siárija .JI).Utciah: untuk 
.~rah aan.; menimbulkan peperangari..:Akan.· 
tet.api ~~uom~b~rikanpeker~ja~n ~arig 
tak m.ènjenangka.n karerta- achl.rnJa~ 1a],a,h .. 
k . ~-- ''tt . . -- - -

emç. ::\-3r.l'! -. . .. , . . -
· 'è ~J;Ïifl da19-m filmi:tjä jang · penghà~:i;sen 

mein~wa ·lalcop.: secrang ~ionsi~ur Vèrdóux, 
.· j'a.ng Irt<mlptmj'a,LbanjaJ:<: istev±, sèqrang p~
bunuh. Vérdoillc merasa ia -seorang · jang ti
dak bersalah unt~ berlaku sedemikian, 
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karena apa jang ~erdj~a~ja a4alah ber• 
lOlll,ba dengan ~gara2 ~tjara ketjil2an.D~ 
mengha.dapai JllB,Saalh la~~lihara keluarganja 1 

jang ditj~tainja, seorang anak lelaki seo.
rang isteri jang sakit dan Urituk ini ia men~ 

. tjar.i pekerdjaan... , . . .. . • · · , .. 
Pekerdjaan ini tél,dak lain dari ,_mengawiili 

dan membun-u:h :PE!remntiq.n..;.p~rEft!-pua.tl jà~~ t:i,~ak 
tahu diunt,ung "jang·menjerahkan· ~e:uangan me
reka ~epa~nja.PérempUari) ini mempunjai ap~ 
j&~g 'diperluk~npja dan ni~reka pe_lemah pula• 
Verdp~ ·•lirterarnpas ". §egalá hart a.' benda ~me :re~ 
~a~ ka~enà.'la kuat~Apa, jang JJ_endak dit-erang-

- ka~.:C~pJAn::··d.ida1am,:1'illDnja :ttu:$udè;h-ter~g 
•~!~+~ei-a!)gnJa• · • . __ .- ·.' : .. 
· .·'Berb~tjara ·dèngan Cliipliri inehimb.ulkan ;in
spiras~,Qleh· sebab itu örang dapat ·mengerti 
bagaimana pfim.bawaann5á ·jang ·eynàmis itu mem
Pf?ngaruhl /s~luruh· pelfla:ln2 j~ng tUtut dëlléllll · ;. 
lil:lilnja. . . · · ~ . · , 

Mar~iY:n'·Nas!l-~j:ang untuk P!3~à.lila ·kali ~
suk kedálam fii.m "Mohsi~ur _ Verdeux 11 • zuene- ·. 
rangkan bahwa Ghaplin' ctài~ tiaP.?. sc~e. mem
perliqatkan deng~ tjéiranjà':bág{limana pema-

/ in,-,p.~m<tin Iaih jáng haru13 ::memba~€'- 1akonnja ~ 
:•· Tiap _,gerak dan ge-:rik tiap ,perkata.an jarig ha-

r~~ --d,tjltja_pkan dittp'l'dj\UckäJl..-C~hn,pl.:in lebih. 
dah\llu ~ ;:kala.t(' südàh sesti:ai '_dêfi8an keihgi;_ 
'nannja~rulah'ia:-pij:<is.il ,. · .·:.-. , . 

Chaplih senài~i menulis tjeritera2 film;_ 
nja~ia sendiri~emimpin pembikinan film 
itu,, . dia pula ·lll.eihegang r~gi ~n memaink.an 

~- hoofdrèlhja. 

/
. Pendek kata film jan:g siap 'itu adalah 

Chaplin. · · · · . _·,, . . _ 
- j )ilin2nja' ini mempe'rtun(JjUkkan tjintanja, 

kepada.perikeiDMusiaan· dán'perdjuangannja 
mënentang penind.asan.Pendel< ·kata Cèlapiin 'oe-. 
nar s~orang l:):adut akan totapi diáiah seorang 
~dut jang mengeluarkàn suaranja ~opada du-
nia. 

· ---oOo---

PEMOGOKAN. S.IWRANG P~LADJAH IÏ-IDOH~IA. 

. ' 

Djawabnja: dengan ragu2 dan ag~ gelisah. 
"k'ienuru-t;, saja s~ndiri memang unt~ eol-. 

l~ge sen!atjrun iri~ tel,--ah diberi. cü,spensasi. 
Djagi_ saja · b~leh hadlir• · 

r·Pada hal student ttlrsebut tadi telah 10 
m_ ~ngetahl.l·i·· pula- bahw~ -beberapa mahasiswa ._ . 
ba.hè)sa Belan~a pun t:t..dak m~s~ _sekolah · ·l 
ká.rena s&tUdJU· dengan beleJ.d .RUPI. . . \_ 

-
~--oOo---

Bang Djenggqt., -~1.Ss~~~r..u· kagà tahu nanti 
. açia: ra. pa te r§J!sa,sa -.Kata~ 

_ , . _ nJa.· ~u~ ~~bal1kan beurs 
.. · . ct2;t'i v.::ül1~oki'!: . 

Bang BenqjoJ. .• : "J3iàrip adja·", b~t sa ja 
· · · ·k;a,ga acJ.~ rahási'a . biarpun 

· · bagaiJnana dj~ à to-çh .· ke-
9anjakan st~de~.;.;.'z.Ia:linp 
nanti dj a di. t;uan)>~sar J 

. ~ _ gagah ·dan menttl,r_en_g. 
Bang Dj enggot ·• 11Kàlau t;idak . saláh. l'a ba 

nàntJ toch revolus~ men
djadi lebih.he~t :Lági? 
dan bagaimana d~ng~·-a
n.ak tjutju Van !v1ook i.ni? 

Bang BandjoL 11Kalau begitu terpa.ksa :tfng
gal di Neder land dulu clan .· · 
nanti berkumpu1 di kot a :. 
Halino ~sadja. 

~~-oüo---

ANGIK. · 
Angin dingin, 

· henghembus diluar, 
Sepáti, 
1-iafas raksasa tidur, 
S.edjtlk •• .•••.....••• 
Ketulang sunsum, 
Ak:u menggigi~··•··· 

. ··, ... __ 

Pada.suatu h.ari seorftng profeaaoz: 
hat,:bà1l~ -~oj~,s~q~it Ja_niJ~è:li~- èti col~---
):eg~ jan-g>dibffril-cannjä: · . ·. . ·. . 

Didalam karnar; 
Teman mendengkur; 
MemahL\i -~Pi, · ;. 

. AriekaWàrna~ ~ •• •. 
Dingiri, Sedj.uk; 

.r--
/. f • 

Untuk proft$sor tó.di itu soal ini me
IIlélll8. biasa, te~apf ja.ng lebih menghera.n)can · 
ialah bahwa ~da secrang mahasiswa I~d0nesia 
jan~ gagah berani hél.d.J;i:r danmepeatfot&)j re
soiusi- ftUJ?I unt.uk mogok 7 hari la.manja~ 

l'<faka hal it·u adjsib seka.J,i untuknja dan 
denga.n segera; ia menanjakan.kepada..~hasis..

. wa tersebut ~· 
fiTuan B·.o. tjobaláh mel1erangkan kepada 

saja mehgapa tuan toch datang djuga" ~ . 

.•.•••• diluar •••• 
Tetapi. ••• didalam ••• 
Api bergoléJ.k, 
Mendjilat tjepat, 
Revolusi ••• revolusi-, •••. 
T.iada aka.n henti, 
Sebelum selesai •••••••• 

SUGlAl-l.'l'I. 



f No. 10324 E-'47. ~ 
Uw schrijven: 4976'2 d.d. ;28-12-' 48 err· 

daarop gevolgd rappèlschrijven 

-9 Maart 1949. 

\ 
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Onderwerp: "Warta Indonesia" • 
~r·- ~ .• -:of" 

i 

\ 

\ . 

• ;: 1ti n antwoord op bovenaangehaald schrijven kan het .volgen-
- -~ -" e worden bericht: _ . 

· · il de administratie van het Bevolkingsregister te Amster-
-~dam staat .ingeschreven: · ' 

Marinus Franciscue DRENT, geboren te Amsterdam, 7 SeP
tember 1910, van liistesp $:olenhande~aar, Néderlander, 
zonder kerkgenootschap, gehuwd met Wilhelmina Catharina 
van den BOR, geboren te .Amsterdam, 12 Dec·ember_1913, wo& · 
nehd~e--raD. Steenstraat 67-III te Amsterdam. · 

' Blijkens de _politie-adminisilratie te Amsterdam wercit..-ge-
durende de oorlog enige processen-verbaal tegen DRENT 

. opgemaa..lct terzake econopfische delicten. 
In 1947 kreeg hij een proces-verbaal terz~e heling van 
kolen. Op 3 Maart 1949 werd hij aangahoueen terzake 
dief'stal c.q. medeplichtigheid c.q. heling en werd op 
4 Maart 1949 voor de Officier van Justitie geleid. 

~~~~~~~~~~~~~~~~a9r~•rt•~e~W~a~ar~~e~-~~~~~.~~~~~ 
e l.S op geen e e e manier un,nen · -J. en; a hij op 
olitiek gebied actief' werkzaam. 'is. 

Tot dusver is nog niet bekend kunnen worden, welke aan
leiding er voor DRENT heeft bestaan, om te adverteren in 
een exemplaar van Warta Indonesia. 
B~houdens het hierboven vermelde komt hij niet voor in 
de politie-administratie, noch op crimineel noch op po
litiek gebied. Einde. 

. . ' 

·-------------------------------------------------~------
N. 2. 
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No.235 I-49 t.j~~gL :~ 

:! ::::~:~n;ARTA IN WNESIA • 'è \) .CJL. 7 Maart 194 9 ·~~~r. oo l ····~ 
G e h e i m. ~· . , ao · ""9 JU .2 1 

- 8 MRT 1949 ! :~ 
------07 J-iD._7.&t. i :~ 

f~ Ten vervol~e o~ _het dez~erziJmr-s·ch:r::J.:·jve:b_,-Nfo 235H"'!!':~ 
4~ 3 Maart l949,wordt h1erb1J toe3ezonden ~~n exemplaar van i 

,j) het door de Perhimpunan Inëlonesia alhie:r in de Maleise taal uitge...;<c} 
r9..f3-geven V/eekblad: "WA~'l\A IlH;O~~ESill." No 8 v~n 25 Febr~ari 1949, t 

Op de pag1na·~s 1 en 2 1s een art1kel opgenomen, ·:; 
waarin een overzicht wordt gegeven ove:r èe huidiP'e binnenl~ndse moE{' 
lijkheden in Burma.Deze moeilj_jkheèen worden ee;;ralassiek voorbeeld ·~'·: 
genoemè van dé niemve overheersings-politiek van het Engelse impe..,. ' 
rialisme.Hierbij wordt erop gewezen,dat dit alles geschiedlonder 
een soci2listisehe regering onder~eiding van Attlee en Gripps.Deze 
vrienden van Drees,hebben het Burmese volk eeri vryheid gegeven van 
" Divide et impera"~De schulden last van het nieuwe Burma 1 is zo . w 

groot 1 dat deze haast niet kan worden terug betaald,ook al omdat het; 
vreemde (Engelse) kapitaal,waarmede d~ industrie in Burma werd op
gebom7è1teveel voor zich zelf zou op eis$en.In dit alles moet wor.-. 
den gezien een nieP'.'te "methode" tot voortzetting van de oude kolo-- '! 
niale begrippen van het Engelse volk, onèer het "mom" vun "socia2.l ~~ 
democratie"• 

Op de pagina~s 3 en 41 wordt in een van de initia~ .. 
len fili• voorzien artikel, een ui teenzetting gegeven van de bui ten.,;lj;~'" 
land se poli tiek 1 zoals deze door Turkye werd gevoerd, voo:r;-gedurende-;;. Î 
en na-de laatste wereldoorlog.Het geheel moet voor dit overzicht 
van geen belang worden geacht. 

~ 
Onder de titel:"Bangsa Indonesia dan politik di 

alaya".(Ind~nesiers en de politiek op Malakka) is op pagina 4 een 
rtikel opgenomen.-Hierin wordt het e.e.a.gezegd over de honderd 
duizend~ndonesiers 1 die zich in de loop der jaren op Malakka heb~ . 

ben gevestigd.Opgemerkt wordt 1 dat vele van deze Indonesiers deelne .... :i 

men aan het politieke leven op Malakka en zich op deze wijze daar -J 

een eigen Indonesische maatschappij .hebben gevormd .Het gevolg hie.r..,.:.:~.'! 
van is,dat velen hiervan Malakka als hun vaderland zijn gaan be- ·~ 
schouwen1 derhalve zich voelen als "warga" (staatsburgers van) Malak~ 
k~ J 

Naast deze groep zou er nog een andere groep be- ·j 
staan1 die geheel meeleeft met de. gebeurtenissen in Indonesia.De per~ 
sonen van deze groep zoud.en zich één voelen met de republiek Indone .... l 
sia.Voor het behartigen van de belangen van deze groep 1 zou Mr. ' 
Uto~o 1 als vertegenwoordiger der republiek Indonesia1 sedert April 
194~, in Malakka optreden. , 

Met als ti tel: "Masaalah war ga negara Indones ia" . 
(Kunnen wij Indonesisch onderàaan(staatsburger)worden),is op de pa-· 
gina~s 5 1 6 en 7 in een vervolg artikel,de verhandeling opgenomen, 
zoals deze door Dr.TJOA Sik Ien werd samengesteld en opgenomen in 

1 

het te Batavia verschijnende tijàschrif't " Masjarkat" (Maatschappij). 
In een hoofdstuk met als ohdertitel :"Bagaimana 

·bersikap"?(Hoe moet onze houding Zijn ?),wordt de vraag besproken, 
hoe àe houding der Chinezen zal moeten zijn1 wanneer zij Indonesisch 
staatsbarger (warga Indonesia) zullen zijn geworden en of zij zich 
in deze overgangs-tijij als Indonesier of Chinees moeten gedragen. 
{voelen).Deze vraag~áldus het artikel~ is voor de Indo-Chinezen 
1n werzen geen nieuwe vraag 1 omdat zij in het pas afgesloten tijdperk 
een soortgelijke vraag hadden op te lossen.N.l. welke houding zij 
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~b~/ Ten vervolge op het dezerzijds schrijven No. 235 'F vari 
1 Maart 1449,wordt hierbij toegezonden een exemplaar van het door _ 

r.... . .de Perhimpunan Indones ia alhier, in de Maleise taEll uitgegeven we elP _ 
}~é,-blad:''W.ART.A INOONESIA" No 7 van 17 Fe'bruari-1~4~. . _ · 

· Op de pagina,s 1 en :·2 van deze edJ.tJ.e is een artJ.kel ~-
opgenomen van een correspondent VJln het d-agblad "Sin Po",met als 
titel:"Satu minggu ditengah sareng guerilla"(Een week te midden·vm 
de guerilla).Hierin wordt een uitvoerige uiteenzetting gegeven van: 
de organisatie,welke om deze guerilla benden werd gesticht en de 
wijze waarop deze organisatie zou werken. . · 

· ·Nadat een uitvoerig overzicht is gegeven van de activi
teit dler guerilla benden,wordt medegedeeld,dat in Djokja geen en-
kele student of leerling ener schoml wordt aangetroffen,daar deze 
alle tot de guerilla-benden zijn toegetreden.Het gehele guerilla 
wez~n,in de omgeving van Djokja zou vc>lgens deze oorrespondent . 
rèeds zijn uitgegroeid tot een grote nieuwe organisatie,welk_e men 
welhaast een nieuwe r~gerings-org.anis~tie zou kurmen no·em.en. 

In deze benden zijn alle categor~n van de bevolking , 
opgenomen.N{last T.N. I. soldaten, treft men er leden _van de vroegere 
Lasjkar,- ontbonden legertroepen- maar ook treft men er vele com
munisten aan,die tot voorkort nog door de republiek werden gevan@e 
gen gehouden. 

Volgens door hem,correspondent,ontvangen (resmi). ver
trouwelijke inlióhtingen, zitten guerilla benden teh Zuiden, t~n · . . 
Oosten en teJf Noorden van Djokja.Als leider van de Zuidelijke ben-·
den wordt genoemd,Lt.Kol • .A.Latif ,die wordt bijgestaan door Djók-ö- ~ 
~ sujuno,een der ex-leiders van de co~nunistisphe opstand._ 
Als leider van de Oosate~ijke benden wordt genoemd gen.maj. Blmlmg 
~ Djatikusono en van .de Noordelijke Kol.Bambang Sugeng de 
commandant van de Ili Divi5ie. _ 

Vele tientallen personen,die vroeger op de verschillen
de ministerie..t-s werkzf.)am waren, zijn belast met de civ:l!l.e bestuur-· 
dienst in het door de guerilla beheerste gebièd. Ih Wates zou Mr~ · 
Sidarto de functie van ~ati(eeh hoge functie bij He* Noorrnaliga 
Inlandse-bestuursdienst) v.ervullen. . -'- · 

De guerilla actie in Oost-Java zou in zijn geheel on
derlleiding staan van Dr.Sukiman •. .fvoorm.alige leider der MasjUlli tij
dens de Ratte-regering.) 

Door de verschillende benden ~ordt een voedsel. blokka~ 
. toegepast op de stad Djokja. en is hèt verboden (rakjat lUar kottà 
dilarang menbawa beras kedalem kota) rijst of andere voedingsmid.:. 
delen,in welke vorm ook,ven buiten naar de stad te brengen,Bij _ 
overtredeing hiervan moeten betrokkenen in de vorm vaJ:.l geldboeten , 
een bepaald bedrag betalen. . · 

De guerilla-regering is bijna niet te onderscheiden ~ 
van een werkelijke regering.Zij heft bel~sting en zorgt voor de .. -
volks-economie, terwijl de gehele voedsel voorziening· en verdere ve:r.a
zorging der guerilla benden door haar wordt garageld.Door deze re
geling hoop-t men de strijd langer te kunnehH voortzetten, daar Aet:. . 
voedsel overschot naar benden,welke opereren in andere streken en 
voedsel· nodig hebben, gezonden kan~ worden. (In de edi ~e h t . ' 
d~gblad "De Waarheid" ·van 15-2-1949 is eveneen~ een van .e , . 

v-ertaling van -



~o.235 I -49. 

c 

( zelfde 

c 

moesten aannemen als Nederlands-onderdaan,daar zij toen ook zelf 
moesten uitmaken,of zij Nederlander of Chinees waren (voeldenO. 

Het antwoord op deze vraag is voor personen zonder 
vaste overtuiging (richting) niet moeilijk en zal wel zijn:"rigbt 

or wrong my country"• 
Nadat is opgemerkt,dat door de tweeslachtige gedacb

ten~van Nederlander of:Chinees te zijn1 een inferioriteitscamplex 
moest ontstaa;,wordt erop gewezen1 dat 3000 (300) jaar overheersing 
een achteruitstelling (achterstand) in de economische ontwikkeling 
en het onderwijs hebben gebracht. 

Dit hoofdstuk wordt besloten,met de mededeline7 dat 
thans zullen volgen uiteenzettingen van het begrip "bangsa" (ras), 
kerakjatan,(volk) minderheden ect.ect. 

Het volgende hoofdstuk is getiteld:"Apakah artinja 
ras(bangsa).(Wat moet worden verstaan onder het begrip;ras) 

Bij de uiteenzetting hiervan wordt achtereenvolgens 
••x«t verwezen naar de theorie van: 
1,Blumenbach en worden de 5 soorten rassen genoemd,welke volgens 

deze theorie zouden bestaan,daarna wordt genoemd, 
2.Curvier en diens 3 rassen theorie,ingedeeld volgens de huifs

kleur,vervolgens wordt dan genoemd1 
3.Von Eickstedt 1 die eveneens 3 rassen noemt,n.l.het Europide,het 

Negreide en Mongolide ras. 
Deze theorie wordt genoemd 1 de theorie van de hoofd• 

rassen,waarbij nog geen.aandacht zou zijn geschonken aan de"onder-" 
en "gemengdeA rassen,waarvan dan een nadere beschouwing wordt ge
geven,waarbij de auteur zich echter niet op staatkundig terrein 
begeeft. . 

~ ijeÀ volgend& hoofdstuk~getiteld:" Apakah jang 
àinarnakan volk(rakjat ?) (Wat moet worden verstaan onder de naam 
volk ?) ~w 

Hierbij wordt opgemerkt,dat onder1volk moet worden 
verstaan een eenheid van mensen1 die hetzelfde doel nastreven,of 
meerdere andere punten van oKereenkomst hebben.Dit kunnen zijn, 
het spreken van dezelfde taa~ 1 dezelfde cultuur,economie 1 danwel 
meerdere andere/levensopvatt~ngen .opgemerkt wordt,dat hierbij 
echter wel onderscheid dient te worden gemaak~tussen volk,~n ras, 
daar personen behorende tot verschillende rassen1 wel ~ een volk 
(staat) kunnen vormen.Als voorbeeld hiervan1wordt verwezen naar 
het Joodse ras waarvan er velen worden aangetroffen en deel uitma
ken van 1 DuitsiandJNederland en Amerika.Meàe wordt hierbij verwe
zen naar Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika 1 in welke 
laatste staat vele Engelsen,Fransen1 Duitsers,Italianen1 Joden,Negers 
en personen van vele andere nationaliteiten voorkomen,wat ook in 
Zwitserland het geval is.Al deze personen vormen daar door hun ge
lijkmatig streven,é~n eenheid,~én volk,één staatf 

Nadat hierover nag een meer uitvoeriger beschouwing 
is gegeven,wordt dit genoemdtde staats-theorie omtrent het begrip 
volk,zoals deze wordt gehuld~gd in de 19e eeuw~ 

Aan het slot van dit artikel wordt verwezen naar de 
Sovjet Unie en opgemerkt 1 dat het volk der u.s.s.R. uit verschillen' 
de ral?sen b~stAat,waarvan worden genoemd,de Russ-ent Ukrainers

1 Armen~ers,Kirgiezen.Al deze rassen met~nog vele anaeren vormem ge-
zamelijk het volk van de Sovjet Unie,.Een ander voorbeeld wordt ge-
noemd het volk van Zwitserla'nd,dat uit"Duitsers,Fransen en Intali
anen bestaat. 

Het artikel-a zal worden vervolgd, 
Op de pagina;s 7 en 8 is een uitvoerige beschouwing 

opgenomen over de film:" Monsieur Verdoux".Nadat is opgemerkt,dat 



.r 

- 3 -
Chaplin zich met deze film op politiek terrein heeft begeven,wat 
vermoedelijk een gevolg wordt~genoemd van de atoombom maatschappij 
(tijdperk) waarin wij thans leven,worden enige uitlatingen uit deze 
film welke betrekking hebben op het nationalisme,vertaald weer ge
geven. 

Met als titel:! Pernogakan seorang peladjar Indonesia" 
(De staking van een Indonesisch student) 1 is op pagina 8 een bericht 
opgenomen,waarin op spottende wijze de houding van een Indonesisch 
student t.o.v. de staking aan de kaak wordt gesteld. 

Onlangs - aldus dit bericht - waren enop een dag slechts 
weinige studenten op een college.De p:;-ofessor was blijkbaar verbaasd 
dat onder deze weinige stude~ten ook een Indonesisch student aanwe
zig wastterwijl toch volgens een door de Rupi aangenomen resolutie, 
deze gedurende l dagen geen college zou lopen.Het was mogelijk in 
verband hiermede,dat de professor aan deze Indonesische student het 
volgende vroeg: 

"Meheer B.O.(hier is gedacht aan Bambang Oetomo,de voorzitter van 
de Rupi afdeling Amsterdam o.) toe vertel me eens waarom K•m•~ixx 
Meheer hier toch aanwezig is,," 

Hierop werd met enige verbijstering en enigszins onrustig(aarze
lend)het volgende antwoord gegeven: 

"Naar mijne mening heeft deze resolutie geen betrekking op dit 
soort colleg~ en is daarvoor dispensatie verleend. 

Daarom ben ik hier aanwezig" 
Deze student ~aldus wordt ten slotte opgemerkt - wi~t 

blijkbaar niet,dat in verband m~t de resolutie van de Rupi 1 vele 
Nederland~se studenten de college.,:-s niet bezochten. 

Onder dit artilfel is~een samenspraak opgenomen1betrek-
king hebbende op het weigeren van studiebeu~zen. . 

Bang Djenggot (sik) zegt daarbij: Ssst weet Ja,straks 1s er leen 
buitengewone vergadering· waarop de vraag zal worden 
gesteld,of wij de studiebeurs ván Van Mook terug wil
len hebben." 

Bang Bendjot zegt hierop:"Voor mij maakt dit niets uit,daar het 
geen geheim is 1 dat straks al de Malino studenten ge
weldige grote heren zullen zijn." 

Bang Djenggot zegt dan:"Wanneer ik me niet vergis 1 zal er straks nog 
een grotere revoluti~ komen en is het dan niet beter 
een pleegkind (anak tjut ju) te zijn van Van Mook. '' 

Bang Bendjot antwoor~hierop:" Wanneer je hiervoor gedwongen wordt 
in Nederland te blijven,dan is het beter om in de 
stad (kota) Malino samen te komen." 

Onder deze samenspraak is met als titel:" Angin" (Wind) 
een gedicht opgenomen voorzien van het (vermoedelijk) pseudoniem, 
"Sugiarti".Einde. 
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dit Sin- Po bericht opgenomen en wordt het gebBel/in de beken~e·" 
"waarheid-kleuren" weergegeven o.) _ 

p Onder dit artikel is op pagina 2 een bericht opgenomen u:Jt 
het l:>a1d "Merdeka" ,waarin wordt medegedeeld,dat na de bezetting •s. 
van DjokJa door de Nederlanders de levenskosten dusdanig zijn ge
stegen,dat de regering (Nederlandse} aan haar ambtenaren 4 maa~de!! 
salaris moest uitbetalen en dit bedrag slechts voldoende zou z~jn 
om enige dagen te leven. 

· Op de pagina~~s 4 en 5 is een art.ikel opgenomen, voorzien 
van de initia~en I.R.Hierin wordt een vrij uitvoerig overzicht ge
geven van de opricht~g en de v~rde:e ont~ikkeling der politieke 
PQrtijen in Irak.Behoudens dat ~ d~t art~kel wordt gamemore~~d~ 
dat indertijd met toestennning v~m de Irakse regering,onder de n·aam 
"Perkï.lmpulan Indonesia Muda",door de Jeugdige ·Indonesiers in Irak 
een godsdienstige-vereniging werd opgericht,kan het geheel als on-
belangrijk verder onbesproken blijven. . r . 

' Onder de titel:" MasaEüah warga negara Indonesia" (Ktmnen 
wij Indonesische onderdaan ( staàtsb~ger} worden), is op .de paginá 's 
5,6 en 7 het eerste gedeelte opgenomen van een verhandeling over 
deze atmgelegenheid,zoals deze werd samengesteld door Dr. TJO.A Sik 
Ien,en zou zijn opgenomen in het te Batevia verschijnende tijd-~ 
schrift "Masjarkat" (Maatschappij). 

Nadat~ bijWijze van inleiding een vrij uitvoerige uitee~-
zetting, is gégeven,waarin wordt medegedeeld,dat er omtrent de : · 
"warga negara" veel wanbegrippen zouden bestMm,wordt opgemerkt, 
dat het ,om lbam het Indonesische staéltsburgersohap (nationaliteit 
te verwerven,zoals d4H door de republiek Indonasla wordt ged~cht, 
niet nodig is om d~ Islam:t-lïische godsdienst te gaHn beltiJden , dan
wel een Indones·ische naam a!m te nemen";'Van hogere afkomst moet z3:-jl 
zijn,of de verplichting op zich neemt,met een Indonesische of In
donesier te huwen.Zij die zo denken,denken verkeerd,daar het ge
hele vraagstuk een kwestie is van zich a~mpassen en oplossen. . 

Hiermede -aldus wordt opgemerkt...; zal niet de methode
worden to~gep~st of gevolgd, zoals qoor Hi tler_ en Goebels werd voop. 
gestaan,om te komen tot een geslach]i yen lOO% .Ariers.De kwestie JDD. 
VEm bloed of afkomst,zal d~wrbij bmiten beschouwing worde:q gelaten. 

· Vervolgens wordt de vraag gesteld:" Lebih baik djadi 
rakjat 'riongkok ?" (Is het· beter zich een te sluiten (op te lossen) 
by·het Chinese volk ?). 

. Bij de beantwoording van deze vraag wordt opgemerkt,dat 
de Indo- _(peranakan) Chinees, als Nederlands onderdaan ,Nederlander 
ZC?U zijn,mm1r ook Chinees.In verband met dit laatstè,wordt _erop 
gewezen,dat gezien de grote mmd::ti: maailijkheden wa.t:lrin China 
thans verwikkeld is ,het wel jaren zal duren al_vorens de Indo-01j.i
nees enige steun van China zal kunnen verwachten,davr dit land,. 
hoe het v·erdere verloop der huidige moeilijkheden ook zal zijn,na 
de beeindiging hiervan,aE:Jn handen en voeten gebonden zal zijn. 

. Vervolgens wordt een opsomming gegeven van de wèrkge-
legenheid, vooral op technisch gebied,welke China zou bieden en op
g~erkt,dat de verwachting is ~ewettigd,dat deze in Indonesia zo
n~et beter,dat toch zeer zeker niet slechter za~~ zijn dan in China. 

Uitvoerig wordt dan stil gestaBn bij de voordelen vrel ke 
het zijn van "warga negara" (Indonesisch staatsburger)vooral voor 
deIndo-Chinees zel hebben~Opgemerkt wordt,dat·dearmede ook het 
minder~eids probleem zal worden opgelost,omdat zij dan de rechten 
zullen hebben van,en geheel gelijk zullen. zijn,aan het Indonesisc:re 
volk.Hierbij moet men ~ich niet iaiaa blind staren op ÄS bepaling 
opgenomen ;t.z:. de Indone~ische grondwet,welke voorsclirijft,dat allee.f\ 
e~n fndone~s~er. ~ot pr-esident der republiek kan worden ge.kozen,daar 
h~er~n nog al t1Jd verande;ring kan wor-de:r;l gebracht. / -

Als voorb.èei.d,dat samenga~m van verschillende bevolki.ngs-
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groepen wel mogelijk is,wordt sen het slot van dit eerste artikel 
vei""Wezen na~1r Zwi tserl~md, waar 4 verschillende bevolkingsgroepen 
samengat~n en naar de Sovjet Ub.ie,wat wel het mooiste voorbe·eld worèt 
genoemd,omdat daarin een grote verscheidenheid van bevolkingsgroe
pen zijn samengebracht en het volk van de SOvjet Uhie in de laatste 
wereldoorlog heeft doen zien,dat he~ ook strijd. kan voeren met e:en 
vijand bui ten ,haar grenzen. 

Op de pagina, s ? en 8. zijn 2 gedichten opgenomen. In het 
eerste,w.o. de woorden :" Sendi Karya" {vermoedelijk pseudoniem) 
is getiteld:" Si Buruh- Tani "(De Arbeider en Landbouwer),wordt 
het e.e.a. gezegd over de arbeider en landbouwer. 

Het tweede met als titel:" Tjerita secrang perdjurit" 
(Het verhaal van een soldaat (strijder), is ondertekend met n Ro-, 
sihan Anwar".Hierin word_t het leven beschreven van een st.rijder 
{soldaat). 

Op pagina 8 is een kort bericht opgenomen,wat op 1?-1-
1949, in de Indonesische tafll_, door "All Radio India" zou zijn ui tge
zonden.Hierin wordt medegedeeld,dat bij wijze van represaille,daar 
2 Nederlandse officieren werden.vermoord,de kampong Kota Gedang bij 
Fort de Koek (Bukit Tinggi) door he~ Nederlandse leger door brand 
werd vernield. 

Op dezelfde pagina wordt zeer in het kort bi>riaeibt medege
deeld,dat met blijdschap {gembirEl) kennis werd genomen van het be
r.icht,dat vele Indonesische studenten in Nederland bijjwijze van . 
protest tegen de door de Nederlanders op 18' (19 )-12-1948 tegen de 
republiek Indonesia ingestelde militaire-actie,voor hun verdere 
studiebeurs hebben bedankt. . . 

Verschillende andere in dit nummer van Vvarta Indonesia 
opgenomen berichten,zijn voor dit overzicht van geen belang.Einde. 

o. 2. 
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CORRESPONDENT VAN ,;SIN PO', OP BEzOEK. BIJ GTJERILLA 

"Gewapende partisanen drin9en elke 
nacht Djokja bin'nen" 

\======= 
Rijst voor de steden? - Boeren vragen_ ' 

vervoerbewijs van de guerilla 
vooRTDUREND tracht de Nederlandse regering het volk wijs te maken, dat haar 

koloniale leger de situatie in Indonesië meester is. dat de Republikeinse strijd· 
krachten .. uitgeschakeld" zijn en .. niets meer te betekenen" hebben. Uit het voort

I duren van de gevechten en uit de met de regelmaat van een klok gepubliceerde 

I
! Nederlandse verliescijfers blijkt reeds dat de werkelijkheid heel anders is. Wij ont· 
, vingen een overzicht van een correspondent van het in het geheel niet pro-Republi-

l 
keinse Chinees-Maleise dagblad ,.Sin Po", die een bezoek aan Djokja heeft gebracht. 
Deze correspondent laat duidelijk zien, hoe precair eigenlijk de situatie voor hét leger 

I van generaal Spoor is. 
I 
:"Toen wij in Dlokja waren", zo begon .betreffende de economische blokkade 
de correspondent van .,Sin Po", .,werd 

1
van de stad", aldus vervolgt de corres

er iedere nacht geweervuur gehoord, af- pondent zijn relaas. .,Het is verboden 
1 gewisseld door mortier-explosies. Men rijst naar de stad te vervoeren. Zij die 
hoorde kanonvuur en granaten." dit toch deden werden vroeger door on
"Het is duideÏijk, dat tedere avond de vera~twoordelijke elementen onder de 
guerilla-groepen er in slagen met vol- guer1lla gemoles~eerd. 
ledige bewapening de stad binnen te Thans gebeurt d1~ niet meer. Tegen een 
dringen. Van heel dichtbij beschieten zij zekere belasting IS het de mensen to!l· 
bij verrassing Hollandse mllltaire posten, gestaan Jijst naar de stad te brengen om 
Het blijkt, dat de guerilla's een zeer goe- de mensen aldaar te helpen. De vervo-:r· 
de organisatie hebben. Zij zijn niet alleen ders krijgen een v e r v o e r b :" \V' i J s. 
in staat om onophoudelijk aanvaUen ta ~!ermede kunne':, zij de gnerilla s onge. 
verrichten,· maar zij worden daarbij bo· hinderd passeren • 
vendien door het volk geholpen. De be· 
volldng weet, waar de guerilla's zich be- Voortbestaan van strijders 
vinden, maar deze ondervinden er geen 
hlnder van. gewaarborgd 
Toen wij ergens in de wijk Pakoea~~man "Het leven van de guerilla's wordt goed 
de nacht doorbrachten, hoorden WIJ heel geleid door de guerilla-regering die veel 
duidelijk de guerilla-troepen voorbiJtrek· meer mensen onder haar bestuur heeft 
ken". • dan de Nederlandse autoriteiten. De gue
De correspondent vertelt dan, dat hij rilla-regering heeft een organisatie als 
contact heeft gehad met de guerilla's. een gewone regering. 
Het bli,ikt, dat buiten de stad een gueril· 

' la-bestuur bestaat dat de oorlog leidt Er wordt belasting geheven, de volkseco-
' · DOinie loopt normaal. Dit alles waarborgt 

. het bestaan der gueriila-troepen. Wan-
: Grote eenheid neer deze guerllla-organisatie steeds be-
. • ter zal worden zal de guerilla-strijd heel 
.. ,,Allen .zijn nu een eenheid gaan vormen, lang kunnen duren, want de gueriila zal 
. leden \an de TNI (het offlciele Republi· haar levenskracht uit het volk krijgen, 
· keinse leger) en de volkslegers. Zelfs de waarmede zij tezamen strijdt. 
· communistische troepen, die onlangs . · , d ti 

door de regering werden gevangen ge- Ind1en de guenlla s de pro uc e OP. 
nomen, werken thans samen .mèt de het land kunnen beheersen, zullen ZlJ 
TNI om de :Nederlanders te bestrijden", het nog heellang kunnen volh~mden. 
aldus de correspondent De levensader van de. stad hgt op 

. . : . het platteland en d1t platteland 
HlJ vernam van off1c1ele Republi· wordt beheerst door de guerilla. 
keinse zijde, dat het gebied ten Zui- Op het ogenblik, dat wij :Ojokja verlieten 
den van Djokja onder commando beschikten de guerilla's over ontzag
staat ·van luit.-kol. A. Latif daarbij l~ke hoeveelhede~. suiker .. Teg~n inleve-

. . '. rmg van 3 kg. 11JSt of v1er e1eren kan 
geass1steerd door DJOkosoeJono. een ieder uit de bevolking zoveel suiker 

, Djokosoejono is de onlangs doo:ç.. Hatta weghalen als hij alleen kan dragen!", zo 
gearresteerde opperbevelhebber van de hesloot de correspondent van "Sin Po".' 
onder leiding van de P.K.I. staande Ie- Uit dit belangwekkend relaas kan de 
gereenheden, waartegen Hatta b\j de ge- conclusie getrokken worden, dat het de 
beurtenissen rondom Madioen ZiJn leger regering-Drees nimmer zal gelukken de 
heeft ingezet. vrijheidsstrijd der Indonesiërs te onder· 
De correspondent vertelt vervolgens, dat dnkken. En de guerilla-oorlog is pas 

· vele ambtenaren van het burgerlijk be- begonnen! 
· stuur zich bij de guerilla's hebben ge- ----------
. voegd, waaronder verscheidene regenten. 

I GueriCla-regering buiten Diokia 
· "Buiten de stad is een nieuwe regering 
' gevormd. Hiern1ede werken het burger-

lijke en het militaire bestuur samen. Ter
wijl de Nederlandse legerleiding een uit
gaansverbod heeft ingesteld van 7 uur 
's avonds tot 6 uur 's ochtend, hebben de 
guerilla's slechts een avondklok inge
steld van 10 uur 's avonds tot 5 uur 
's ochtends. 
"Met trots vertellen de guerllla-leiders 

I 
ons, da.t zij de str9d een zeer lange tijd I 
knmlen volllouden", zo gaat de corres
pondent van Sin Po verder. 

'"*nlij~ dimkende 1\an de voort
''lederlandse zijde gevoer 
~.átt~ was, ;l ' e -· · or'\.\..Q~ · 

• -· -·r YT "'"' · 91:.':-.~: qp. ~· .J-!:::U!"\>~ ,.~~ 
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~" -~~:;:·.~~~~7~t~~~~~~~~~r~~f1r ~·~~- ~ .~- ----k 

r~:o\f~:~-~!l . } 

1949. \~:,---M~~~~~g I.: r 

~ Bij l.age : een·. l Mas,rt 

. \ ACDfs6.<à V · · ~nde~erp: "Ws;rta Indmnesia·"• 

Q. e _ h e. i m. -- _.,..._ ..,.....-.· 

.l/1]12. . . ' 
~en vé'rvo lge op het · deze rzi. j ds scJi.ri j ven 'li~35E..4 9 

. . van- 24 .Februari l949 1w-o±dt 'hierbij to~gezonden l eJtemplàat_' :,"W~:r:.J. h_et 
. alhier· door de PerlliltlpJ?:nan !ndonesi.a in de Maleise taal 'tlätgeg~ven .. 

fh. ·.IJ. weék'Qlad;!'Wart~ Iz:döt!esia,• van ll Februari l.949~waarin opgenom~n1 . F!J. C.,...r"-de nummers 5 en. 6. : . . . . 
· ·. · , Op de ·voorpa~rtna van oe ze editie is in extenso. op ge~' 

1._ :· 

. l ·-.___. 

.•· " 

/en 

' '.,1 I 

I' 

nomen_,de. boodschap {order) ~wèl:ké dóor president Sukarno1 in verba~d . 
m~t de :J.ngestei-~e _ tnilitaireo.;..act_i-e'. op ~9 Dec.ember 19'49fwerd geriqll-t .· 
aan _het Indoiwsutll:llté Y:C)l'k._ " · , . . · . - . · .. · .. · ·. · - _ •.. 

1 . Dez.e ·order1welke ~anv:angt met de woorden: ~Bangsaku .~ . · 
j~ng tertji~ta"{aa:h m~j:p_ zw.El,ar>beproefd (get:r:•of:fen)völk) werd ç:ve·r:· 
geiJ.o.men uit·· het . qagblad •Me;tdeka" -v-an_ 15""tl~1949"Ï'.'E~n 'I'esi)Jile ·van de 

_tekst Vai1 deze ordér1werd ;reeds, gegeye-n op, pà_gi~a 10 van het in · ·· 
de. aanhef aangehaald sc!Lir~v~~· . . .. , . . .• ,<:~ 

. Op pagina 2 ~s een .order -opgenomen1 zoals, dez .. e dop.r_<f!~ 
plaa,tsve+va~gend presi:dent l&çbámad Ha-tta n.a.v. qe i~gest'elde .~ié.· 
litaire a~ti.e, op 19~12~48.werd· gitge,c;re~en.. . . ·. . . . . . .. 

. . , De.z~ order 1.~ ge:p.oht :.lrl'ada ·rak Jat. sela.rlllln;ra" (Aan/ 
h:~t gehele· volk) en vangt aldus aan~· . ~ , . ··· ' ·-<:: 
D.e' ·Nederlanders hebben :reeds maanden met ons besprekingen gev:o.erèl ' 
ten. einde' een vrèedzame óplossing te vinden voor d~' Indonesisc~ê( _ 
v:raagstukl,ten,,Daar tijdens,· çleze. pes.prekingenbD;~e -regering het: V.(!),~ 

· ,. s.teeds Gl? de 'hoogte heef·t gehouden van de stand van zaken1 beh~~t'-it 
· hierover thans' ni~ts meer tè wordep gez·egd,. . · 

. . Ieà·er van ons is V'ernlièht er voor te wa,ken <iat .de 
vrijheïd van Ind<'>nesia.tz'oals deze werd gevroclameerd op -1~ .Atigm;s~, , 
tus 194!5.,niet .wordt, stuk gt:;maa'kit(vernield} ldoch ,deze ten kos:eè _, 
van welke inspanning' oók behouden blijf't• ,, ' 
, · • · ,, pé vàj,and w;tl de· regering' · (mengepüng)yvegv~gen1 if0cl;t. 
het voort·pesta,an van ·de repnbliek Indone~ia is riiet· 'l3,fha~lelij'lt ' 
van' staatshoofden (Kepala Negara.)of ;personen die deel uitmaken .. -

···van een regering.]Iet velk' îs verpl'icb.i; de- strijd hiertegen vóo~t-' 
t_ e . z·etten e,n. 'hij is ·.er_· van_· overtu:igd_1 d.· at·. ied __ ere :tp.çlon-es_ iër~w~r 
h_iJ. zïch' ook,. zal_ bevin .. den,.J~Liervo.O'r ~~1 .• 'bliJ_·ven st~i_J_·d .. e_:n,_-._:x. .·.! '·. ·,, 

. ·. · :pez.e strijd is· e~n. s,tr:LJà voor d~ Yr:tjheid~•/mag , 
niet worden g~~taakt zol.ang ·-de vrij.h;eid nog ni~t. zal1 z1j:' verkr~.genj 
daar d·ez~ .strJ..Jd een geoorl,oo:fàe en. reoh.tvaard~ge: stri·J<Lis.e .• · , 

· De regèring verplicht èen ied.er deze ·order op te :vçHgen.Zij .wo'rdt · · 
besloten. met de woo:td.en; . . · .. . . . 
"lU~c,ltlJ? republie}t I:p.dQne'sia~. (Leve de re;pubJ,.iek Indonesia) 

. 1H!idap per dg oangan· X:_em~rdekaa.n l>a.flgsa .·In:êlonèsia" (Leve àè vrij~·;_-' 
heidsst?:"d.jd van \het.· Intlop.~siscne v0lk) · , _. . ·:-

ffSekali merdeka~:'!etap MerdH:~k;a• CE~·s vrijl'leid.;altijd-_ vrijhei,d.) · . 
· ' go~ja~arta'19 Decembe~ 1949 , . • 

. . . · ·WA.:(:[L · I'.E;RS!DE.:N • _·. _ . . ., . • . 
. _ ._ .Mede is èp pagi~@. 2 ·ee~ · d'Oqr de repupl'ik~:J,.If-se reg.e~< 
ring op · 19..,.l2..;.l948 ni tgegeven regeri;rfgs --v·erklarip:g op~-ftnól!'lerij < , < ·· 
'watarî-n- éen ui te~.nze,' ti:Q.g_ word.-t;; .geg.evel+ 'vin cl~ ver·rade)I;~jl';,e p.~.il'l#~~ .· 
we.l1t·e · do_or de ·ft~de · op ·'d~l republiek v.:.erd' geaaa.:b,~eze· &lf?:~~- ' 
\tal wordt gelijk t. i!~ J~panse aaJ:ival o;p l'earl Ra'J;3pa.Ji·~\ii· ·~· · 

, ..... .,. .. ._.__.illllliï!!lli!lli •~~a~,;;a.•*'·• de,r ··e~e.rl~ncte:rs o.p de repu.blt~\.:·.~,·-,:.,~:_·'\: 
. . . .- . I ·•···•· 

: ., .·· 

'cC='"'-'~<.~=~"'-'-''k..I.-LC.. .. __ .L.~c·.·~-;.· ·:L~~?J:~ ~. , 
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-~ ond emomen, . . . ' . 
o!et v.o:J_k wordt~ fl.~gespoord de .grootste eenheid te 'beé. 

t:rachteiJ\bij de strijd t~gen ·de ·~~derlanders 2waarbij de Al:ler .. 
Hoogste.voor de zegen wcyrdt aangero~pen• · · . 

. . Onder de .ti tell: • Petundju.k ·:Perdjoangan: dari Xement(3rian' 
Penerangan' (Richtl.ijhen. bij·· de strijd van bet minist.etie van· · 
voorlichting)zijn de i~ 10 pu:n.ten vervatte' r~qhtlijnen .opgenomenï · 
welke door het republikeinse 'ministerie van VoorJJ,.oh;t:ing op 19-
l2 .... 194. te Djokja t,.Ç.v~ hét gel'J.el.e Indonesische volk :werd~n q'it.;",. 
gegeven• In een inle:Ld~nd woord ..... vermoedelijk afkomstig van de 
redactie van het\blad ""·wbrgt opgemerkt" dat toen in de loop ·van 
de dag van 19-12-.48 bleek~ .at Djukja door de T,.N.I., zou moeten 

· word et:! prijs gegev~n.z ~ het· genoemde ministerie de or).dervolgen~e 
richtlijnen aàn het volk heeft bekend. geqlB.alt'P.topdat dit zou weten.,. 
dat iedere door de·lederlailders in hèt bezette plli:B:B repULblikein• 
lixgebied ingestelde regering een:poppe+t '(marionetten) regering 
zo~ zijn.Ret inleidend woord, w,ordt a.ldas beslote~; • . 
"Lebîp. baik: ma~nk bni dari pada tlidjadikan boneka dan berchianat .. • ,· 

{·Het is beter, in d:e gevangenis t~ wor.den geworpén~.dan tr9uweloie .. 
pappen( marionetten) te worden,) . . . . . . 

'In punt 1 van deze richtlijnenwordt gezegd:dat het 
streven de':tJJéderlanders er steeds Op\gericht is geweest 1 ~m. de re .... 
publiek. zoals deze we~d g~proclam,eerd op 17-8-45 t~ vernl.etige,n;. 
zodat deze zot1 cphéouden te bestaan.. . 
. In .Jttmt 2 wordt madegedèeldi d·at dit streven van ·lfèdèt~a 
land~door hen is bestreden bij de besprekingen der Jt.+T•N (Dri,e· 
landen commissie C~v•Q-~D•)en cbij de besprekinge;n met de verv~g~en 
presidelllft · , . . . 

Volgen.s pllnt 31 'is dit alles voldoende bekenq bij het · . .-

In punt 4wo:rdt -medegedeeld: dat op.l9..,.l2..:..48 om 6 11ur· 
v.m;de aanval op de hoofdstad Djak;ja werd ingezet' en de ministers 
en ander~'hoge militairen en autoriteiten werde:p gevange:m. g~nom.én 

In de punten 5 fit'J;l 6 wordt gezegd; dat ook al is Djek;Ja, 
in handen der Nederlander's dit niet z'al betekenen dat de strijd· 
geeindigd is,tdoch deze' G.p~ alle mogelijke wijzeJ oo~ in het geheimt 
zal worden voortgezet,waàrbij van Indonesische zijde geen pardon 
zal word en gegeven, of van genade sp,rake zal kunnen zijn, 

· · In punt 7 :wordt gezegd;dat_ de strijd zal.worden. g~voe.rd, 
(voortgezet) vanuit 3 lail.dentt•w• 
A+ vanuit het bezette repnbl~keins gebi~d, 
:s. van bttitèn h.et republik~i:ris gebied en 
e. vanuit het buitenland. ' · 

Als toelichting hierop wordt in punt 8 gez~gd:dlit al -zal 
ook de hoofdstad Djokja gevallen zijn~da.rtwel ·vele leidende pé:r:s~ 
n~n door de vijand zullen z;i.jn gevangen genoinen,of alle. gr,ote 
steden zullen zi~n bezet, dit niet zal betekenen, dat de republfek 
heeft opgehot}den te bestaàn~D~tJdaar het Nede~l?ndse ~eger niet . · 
sterk genoeg is 1 0tn de daizend'~personen' uit het· ~epub-likeinse 
leger1 die verspreid zijn over heel ,Indónesia!te bestr:i,.jàen4 · 

· I:h ptmt 9 wordt medegédeel.d,dat de strijd onder iedere. 
omstandigh}~id bui ten hèt re:pt(tilikeins gebied ·en in )let bui tem~a:nd 
zal wprden voortgezet• · . 

. In'- pllnt 10 wordt 0pgem~rkt: dat ~et rastil taat. van 'de 
strijd geheel· a:fhankélijk is van het voolt'tzetten va.n" de strij.d.: ·in' 
het repu.blike,i:ns gebied, oolr al is dit bezet • . . . · · 
Het geheel wordt bes:J.9tea ~~t de wo0rden: ttQleh karezia ita: •• . , 
l:3is~illa.h Tetap mexdeka"· (In näam van God voor de blijv~n~e vr~~@ 
h~~~) . 

. \ 

~m~~~rt§Kj~·-~Jil:lli·~~i~dJi~~if:lii0iii;~~::s~1
1

:E.. ·~~·Q· &~~~~J0ffi}h~'2 . . iG!~~dtAà~~,i ~~lf.~),~ 
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In een bericht van een oorrasponden t van de "Sin Po-n" · 
wordt medeg'edeeld dat de. r~pu'blikeinse lesaroommandant ,SudirmEUi'l 
toen het vliegveld' "Maguwo" bij Djokja,door de Nederlanders wa's bè
zet,gekleed in pijama :naar het pal~is van Sukarno is gegaan,om aan 
deze verslag uit te brengen over ·de militaire si tuatie •. Sud.irman zou 
toen hebben voorgesteld,zich- tot he·t uiterste te weer te stellen en 
zmmii:g zonodig da~'.rbij het leven . te laten. 

. Qpgemer~t wordt,dat de overval ech~er zo snel ~n overwe 
wach~erd uitgevoerd,dat vr~el alle. bezittingen der republiek in 
handen van de vijand.zijn gevallen,daar er ·geen tijd w~as deze weg 
te voeren. 

De woning van Sudi:bman,werd door het volk geplunderd, 
omdat men het beter oordeelde,aat deze woning door het ·volk werd 
leeggehaald,voordat de Nederlanders daartoe zouden overgaan. 

Op de pagina~s 4 en 5 is een u;tvoerig artikel opgeno
men uit het blad "Pekerdja" van 9-l-l949,waarin op critische wijze 
de ingestelde mil i talre-actie ·aan een beschomying wordt onderworpen. 

Het artikel varigt aan met de mededeling,dàt de Neder
landers nog maar steeds niet moe worden te blijven leuteren; en 
zweren dat de militaire actie niet werd ingesteld om de republiek 
kapot te maken,(vernietigen)doch alleen om de Suk~rno- Hatta rege
ring van extremistisch'e elementen te zuiveren.Ook het verhaaltje, 
dat men niet tot een minnelijke schikking kon komen heeft thans wel_ 
~fgedaan.Dit alles kan alleen bestreden worden door een gemeenschap
Pelijk front,dat uitgesproken 100% anti-kapit~listisch en-im~eria~ 
listisch is. -

Op deze wijze wordt voortgegaan om ten slotte te be
sluiten met de bekende mededeling,dat de republtkeinen alleen dan 
kunnen berusten~wanneer de republiek,zoals deze werd geproclameerd 
op .17-.S-1945,een feit zal zijn geworden. 

· · OnP,er de ti tel: "Sr i Sultan" is op p8 gina 5 een artikel 
opgenomen uit de "Sin Min" van 14-l-49.Hierin wordt het e.e.a. ge
zegd over de pogingen welke- door de Neiderlanders zoudeh zijn ge
daan,om een ontmoeting te hebben met de Sul t~n van Djokja. 

Door de.weigering van de Sultan kon deze ontmoeting 
echter nog niet plaats vinden.De veronderstelling wordt geuit,dst 
e.e.a. mogelijk iD. verband staat met het a.s. bezoek van Minister 
Drees aan Indonesia,waarbij wordt opgemerkt,dat minister !)rees mo
gelijk wel naar Djokja zaB: komen ten e.inde met de Sultan een bespr~ 
king te hebben. , 

.Aan het slot wordt opgemerkt,dat.de Sultan,die sinds de 
bezetting van de hoofdstad eenvoudig met het volk leeft.en zeer 
populair is,de tijd wellicht nog niet·gekomen aoht,om met de Neder-

, landers in onderhandeling te treden. . · . 
Onder de titel:"Soal jang sebenarnja" is een in vrij 

heftige woorden gesteld artikel opgenomen. 
· Nadat. is opgemerkt,dat thans wel duidelijk is gebleken, 

dat door Nederland het stan~p'llllt wordt gehuldigd: '!Indonesia tidak 
boleh lepas dari Nederland"(Indonesia niet los van NederJ.and)en dit 
is genoemd het standpunt door Nederland·ingenomen t.o.v. Indonesia 
wordt erop gewezen,dat ~het Indonesische volk,daar-.het door hen 
ingenomen standpunt tegenover kunnen stellen. 

In dit.verband word:t er. dan opgewezen,dat het thans wel 
geen geheim meer is,dat het verkrijgen van de vrijheid voor hét 
Indonesische volk in wezen geen vraagstuk meer is,daar voor hen al
leen is te ~anvaarden een ~bsolute vol'ledige vrijheid.Een vrijheid 
dus waarbij zij hun eigen volwaardig l'even kunnen leiden,zoals alle 
~ndere vrije onafhankelijke volkeren.Dit sluit in,dat zij niet 
kunnen en willen staan onder een ander volkëZîj niet kunnen a~nva~r 
den een vrijheid en gelUk 
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welk~ door een overheerser wordt verl·eend,met op d·en achtergrond 
een vreemd leger,da~r 'zUlk een vrijh~id geen vrijh~id ià. 

De Nederlandse propaganda,als ~ou in de republielç alleen· 
moeten worden gezien een :rp.anifestatie van het :üldonesische nationa
lisme;danwel dat de,_republiek een Japans maàksel is,of als zijnde 
gemaakt 1,n ~skou,heeft iniet de minste weE!rklank gev<:>nd,en bij het 
Indonesische volk. _ 
, Met d.eze lèuzen,af'wisselend gebruikt, trachtt~ de Nederlan-
ders ook de algemene wereld opinie op hun handen te kri-Jgen,waarbij 
ook vaak de stelling werd verkondigd,dat het Indonesische na_tiona
lisme niet -bestond en dit slechts gepraat ln de ruimte was. · 

De Indonesische leiders zullen th_a:J;ls wel begrepen hebben, 
ilat h-et nimmer in de bedoeling, der Nederlanders heeft geleg~n om " -
middels een •oompromii:s tot een oplossing te komen,doch het hun al*e.-e 
leen te doen was om tijd te winnen ~et het voorop gezette doel de 
republiek te doen verdwijnen. _ _ _ 

_ In dit verband wor_dt gewez;en op de overeenkomst van Ling-
gazodjati en nadat is opgemerkt,Q.at de tijdèn van Albarda,Col~ijn en 
Welter tot het verleden be~oren,wordt het ~rtikel,dat niet onderte~ 
kend is besloten met de mededeling,dat:het gehele& Nederlandse v:olk.
moet begrijpen,·ook ~1 zou _het ~of niet wil~en - mau atau tidak_ ~ 
de Indonesische nationalisten geen vrijfi'eid willen 'bi' kunnen aanvaar 
den,middels _een verbogen federalistische,republikeinse of lhitari.s- _) 
tischa vereniging, of welke andere verbogen_ vorm dan ook. _ . 

--_Gnd:er de titelv•· Resoluti Dewan Keamanan"(De' resolutie van 
de Veiligheidsraad) is op de pagina's 15 en 16 _een artikel opgenom.e:p. 
waaronder de ii;l.itialen R • .A. zijn gest~ld.(Rierbij is gedacht,aan dè 
ex directeur van het te Batevia ve!"sohijnende dagblad :"Berita _Indo
nesia _Roesli .Alm,AN, geb.oren 14-9-1922 te Padeng o.) __ 

Hierin wordt 'op de bekende wijze zonder dat daarbij in fei .. 
te iets nieuws wordt gezegd, een critisch~ beschouwing ·gegeve!-1 over, ' 
de resolu~ie,zoals deze _in verband met de verWikkelingen in Indona-
sta, door de Veiligheid!3raad werd aangenomen. . , 

T.a.v. de bij deze bespreking herhaaldelijlt gebezigde uit
drukking "cease fire" wordt 0pgemerkt,dat deze kennelijk in· de 
pla,ats is gekomen voor de ui tdruk:king "Demarcatielijn" ,daar dez~ . 
laatste nadien n.iet meer werd gehoord. · 

Het artikel wordt besloten met de opmerking,dat eerst dan 
de veiligheid in Indonesia zal terugkeren,wanneer geen vree:n;td leger 
meer aanwezig zal zijn,daar zij de veiligheid zelf wel kunnen be
w.erkstelligen."Tentera Belande harus engkat kaki dari .Iri.donesia" 
(Zodra het Nederlandse leger zijn hielenH zal hebben gelicht uit In-
donesia) · 

~erder zijn e~n grote verscheidenheid van berichten over
genomen uit verschillende in Indonesia verschijnende Chinese en MB~ 
Indonesische bladen.Vele van de~e berichten hebben betrekking op de 
ingestelde militaire-actie tegen de Re_publie,k Indonesia en ·wat daar-
mede in verband kan wor-den gebracht. · ( · 

In meerder~ van· dez~ artikelen wordt in' Vrij h(9ftige woor
den critiek geleverd op de militaire machtspositie ván het 'leger in . 
de Staat Pasundan-.Gezegd wordt,dat er.in weze~ geén regering van de 
Staat Pasundan is,doch wel een milit4tre reg,ering. 

Verder we>rdt op pagina 9 een resume' gegeven van het in ter
view,datvm:inister UIX Götzen m~t· het blad "Zakenwereld" b.a.d en waar. 
in een verscheidenheid van cijf'ers word-è.R_ gegeven de handel in Iado-
nèsia betreffende" _ 1 

' · 

. Op dezelfde en_ volgende pagina is ·een artikel opg_enomen, 
waar:;n het e.e.a. wordt gezegd,oyer de non-coöper·a,tieve houding,wàl
ke n~et alleen t\Gor de Sultan van pjokja ,doch ook door de Paku Alam ,_, 
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wordt aangenomen ,t.o}T. de. samènwerk:Lng-:met d~ Nade:r;-+anderS~:Nen' zou 
er t;ot d\lsver nog· n!~t in .. ges+.aagd z,ijn,om hem te _li>eweg~n' 1ls hoof'd 
van een bijzonder.e (afzqnderlijk~) staat -o.p te treden~ · 

Gemem0reer<f w:ordt' dan een uitla'ting vari Bung ~arrio ,toen dè~ 
zelde,dati }lij de ~ultan volkomen·vertrouwde,en opgexnerkt,dat _deze 
jtlist is gebleken.· · · . _ _ · _ · _ 
· . · · :ijet' a.rtikel w<;>rdt bef:Jlotea met· de_ woord~D:_l~ tmlillumtlja, para 

. bangsawen disana" (waarmede ke~~ltjk is. bedo.el:d) de N'ederlandérs 
·. ·te Dj.okja,zijn gedwongen 1·door d.e lîardnekkige ,(.stangvastige)houding . 

welke doór d_e .sultan in deztf!-ordt aengenomente waehten,qàar Zy' a, Sult'an 
_ niet voor h!9t Nedex-lanQ.se wagentje k.unnen spannen._ · · . 

·_De overige artikêlen· moeten voor d_it overzicht van geen be-:-
lang worden geac_ht.Einde. - · 

c· 
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·'Teil vervolge op ·-dezerzijds sèhrij"len no.- 235c-49 van 28 Januari 
1949, worden hierbij' aangebod én twee exempla:ven, van het door 'de . 
Perhintpu.nan IndOJ;iesia te Junsterdam uitgegeven, ~n de Maleise·· 
taal gestelde, weekblad ''Warta Indori.esiatt, n.l. van 14 en 2.8 , . 

-" J1 .· Janu~ri~ 1;949' waarin res:pec~ievelijk opgen.oinen d.e~ nummers 1 en _2,: 
J/~!J 0?1 3- en 4. _ _ _ . . _ . . , ~ 
I . . . , . . . : . : .· • . . .-. -, -' .. 

Op :pagina 1 van de. editie van 14- Januari 1949 is. onder_ de titel.· 
"RAPAT RAKS.ASA.DI DEN RAAG'' .(Buitengewone bel.;angrijke_verga.dering 
te Den:. Haag) eeh kort versiag opgenomen van d"e eerste verga.de- . 
ring, welke ·door d~- f·edera'Ûie. van irt Neàerla.tid 'gevestigde !nàe
nesische· verenigingen, .oe '~~UNGi\.N PERKUMPUJJ,AN- PE:ruroMPULAN . 
INDONESIA'' (G:.P.P,.T.;) op 9 'Januari 1949 te Den Haag {nad~re:- · : 
plaats. wordt niet ·vermeld G•) werd- geh_ouden en waá1;)p vert~ge,n,..,. .. 
wooî'digers aanwezig ~ouden zijn gaweèst van 90 %_der· in_ N~~~~;l~d-
ver:Qlijvend e Ind ones'iert;~. . . . . · ·. · . · 

)(~De ;vèrg_adering ·werd geopend doo~ Mr SUNAN H~.i à ie ·in ~ ... ~ijn _ 
. 9pepingswçord mededeelè~, à at .ook ve~tegenwOo;t"di~érs van a,ef l!;®i 

. (.Rûkun J?eladjar .Indonesia) -aanwezig _waren. Hierop gaf bij _.ée:Q.- · 
. uiteenzettiil.g waarom de .federatie 'werd opgerie:Q;t.. . ·. . __ ·- ... 

. ~lna.aróp sprak de v~rtegenwOordiger vari .de Rupi, ZAIN NASYTJiGN,:. 
. oie mededeeld.e~ daiJ de Ru:pi niet wilde à.c};lterblijven bjj he'ti·:ha.n~~ 

haven (menpertahankan) van .de vrijheid van het ~vad.erland ~à :~jj 
gehèel :kan instetiunen·met·àe ~oprichtirig::'van.de G.P.P.I.~ DiJ;:wo--J.Xit 
·zo. ongeveer, het voornaamste gèno~mcl ui-t het betoeg- ván ·ZA'J:N · ': ·-
NASUTION. · H'ierbjj>wordt opgè~fè_rkt, à at hèt treffend (d jelaa} wB.$, 
deze-houding doo~ de vè~egenwoord:lgers. van de Rupi -te v_e-~è;nen. 
Even .t-reffend ~as de _m~dêd&ling van deze yertegenwoordig;eF -om- .. 
trent- .de finaneiële moei]jJKheden va:ó. vele leden d:er Rup1 ·(Tetapi 
d'jelas djuga kesuli_tarinj~ .à·alem per<ljuangan, bè.r.hubu.ng. dengan 
_pusangkutan "~conoiD.ie'' d'a;Pi .· kepanjak:an · anggautanja) (Hóewel di te 
ntet rech'l!streeks wo rot géz.~gd wordt-·_ hienbjj · kennelijlt gez;lriSpe§ild 
QP ge f:iaanQië1e moeilij~ed~n VB.? 'vele _led~li de~ EuJ>i, wannee~ · 
deze eventueel ·hun studJ.ebeurs zoud.en verl1ezen.0~ )-.- · . . 
Daàrnt;i werd het wooF<] ve;(>l~end aan de vert~genwocirdige~ :van. de 

XI Perki (Pers erikat-en Keri~ten Inàon~rsia), G .PANGG1illEAN, · <iie Go~·.· 
grond van het Çhrisi7elijk' gè,IQof -9 e polittionele actie a,fi:èl:irde _ : 

. "-en~ veroordeelde. ·, . . . .· - . . . . . . ·. . ! 

_ Vervolgens kv/am naar.: vorén~,de--vertegenwoerdiger vim-de· Per~~: 
)(tPUJ.an..~I'slani,;~MUSO :-~AH, die· in -een· uitvoe~:ï.g'-p.etoog er op· wè7es 

. t .·.gat ZlJ ~eds herha.al-<i~ male_n .door àe aanvall,g,;:fVerd~n opgel~ch"t 
... · (bedrêgèa}~- M~n vond :P.et wel_ even, jammèr ~al(fU'ff worgt opgèJie;alt,t-

~ dat. 'dê.ze·-~v-erteg~nwoord~ge~ niet sprak: over de_ vrijheid -op I-sle.pli-
t~S'yb:é ·gr~nà$].ag. -. -. · · • . · , . . . . . . . · - . . . . _ .. 

-(j~a~~ s,~ra!c GQ. YA»Jl R9~L ( &()~ !AM :HOK, _g~bore~ ~8 O~tohe~ ).92?' 
'·· . ~e. BB;tavJ.a, . wonemde~ ve: .AJlîSt~rdàin-, C9:r:'l:l.e}Js -JCl:"usem~stJ;"a~t 42~I-J::T 

als veri)egenwoQ~~i:;ger van .fie PerkU:!n.Pulan. (Pe:çeätuan,) Penducl~' _ 
· TD.dOAes:ia. <Deze ~ei~ ·a~t mén volgens:-h,èm bij zijn '1andgeno1seD.-

(Indo-Chfnezen) 3· groepfJn .ka:;n ·onderl,$:ènhen: · ·_ · · 

~ c. ; '_ 

. -.- ·, ·;;~ -
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De eerste groep bestaat ~t personen, die geheel op de Neder:
landers zijn ingesteld (me:rije' belah.i)., 
~Tot de tweede groep behoren zij, die zich aansluiten bij de sterk
ste. Dat was v66r de oorlog bij de Ned.erlanders. Tijde~s de Japan
se bezetting bij de Japanners· en toen de republiek kwam bij de 
republiek. . . ""LO . . ~ · 
De derde g+oep is een ~ine groep, doch zij die behoren tot de~e 
groep, hebben zi-ch aangesloten bij de republiek en zullen steeds 
a,.chter de republiek blijven staan. , 

&J ...Daarna verkreeg de vertegép.woordiger van het V .I.B. (Verbond v~ 
1\ trndonesische Burgers.), MAKA.TITA, het woord. Deze zeide niets 

nieuws, doch verklaarde, dat .zijn vereniging zeer sympathiek 
stond ten opzichte van deze vergadering. , 
Tot slot kreeg de vertegenwoordiger van de P.r .. (Perhimpunan 
Indonesia), Mr SUNAN HAMZAH,. het woord, die mededeelde, d~tDBl!l 

·voldaan huiswaarts kon·keren, daar de gehele convocatie, zoals 
vermeld op de uitnodigingen_"dez~_ (reuze) buitengewone vergàde
ring bij te wonen, in defgrootste eensgezindheid werd· afgehandeld. 
Gedurende deze vergadering werden jMée resoluties aangenomen. 
In de eerste hiervan wordt het optreden van de Nederlanders ten: 
zeerste gelaakt en verqordeeld (menutuskan segola perhubungan 
denga.n Bèlànda). In de tw:eed·e resolJ].tie zal aan de conferentie 
te New Delhi niet alleen hulp en steun worden· gevraagd • dGóh ook 
solidariteit\· Beide resoluties'w~erden onder gejuich en dè groot;.. 
ste spontane~teit aangenomen. 
Besloten werd, dat al hetgeen op dezè vergadering werd besproken 
en besloten in het Enge+s zal worden vertaald en voor hoger_do~l 
·einden zal worden doorgezonden aan NUGRHO,- zodat men daarop la-

- t.~r zal k~en verwijzen. (Hoewel· dit niet wordt gezegd z;t~ hie~~ 
blJ kenneliJk de bedoeling voor; dat NUGROHO het verslag en -de 
beide-op deze vergadering aangenomen resoluties zal doorz~nden 
aan de vertegenwoordiger. van de republikeinse voorlichting_sdien 
te Londen, SOEBANDRIO, .teneinde hieraan "voor zover nodig ~eèrde-
re bekendheid te .geven.O.). · · 

J\l ~adat door Mr.. TAJIB NAP~ nog was. voorgesteld om <?P de dae.I;"Voo:r 
~n Nederland -~n aanmerk~ng komende plaatsen afdel~ngen van de · 
federatie O:P te richten,, werd Indonesia Raja (Vólk:slied) gezon
~en en sloot de vool'zitter -de vergadering. -
<.Hièronder volgt dan d.e navolgende mededeling.O .) • 
Dit is het korte verslag van de belangrijke.vergadering, gehouden 
door Indonesiërs. in het -begin van dit jaar in de 20e eeuw •. voor 
degenen, die dit zullen lezen, zal het moeilijk te begrijpèn zijn, 
dat in de 20e eeuw een volk, dat ~treed voor zijn vrijheid tot 

'
de~e middelen zijn toevlucht moest-nemen. - . · ·· - · 

i Het verslag is getekend -T.M.USMAN (OESMAN) Pemb (antu) (mede-
. werker). · . · - . . · . · · -. . ' 

(Het i$ opvallend, dat de. eamens'teller van hét 'Verslag, zonder 
in details. te treden, slechts aan de oppervlakte is gebleven.O.) 

Op pagina 2 is onder de titèl nsEKA:f:I LAGI TENTANG ISR.AIL" (Nog
maals het een en ander omtrent -Israèl) een artikel opgenomen,
waarin op de bekende wijze het een en ander wordt gezegd omtrent 
het gebeuren in Israël. . ··.. - . 
Op de bekende w.ijz€ wordt opgemerkt, d~t de im:p,eria]_istische lan-. 
den, zoal~ Engeland en .Ame:r;ika, _in verband ·met de grote olie~e-. 
langen bij d·i t · geb.e'uren 'Çeri _·nauwste betro1~ken Zijn, terWijl mede de 
aandacht woràt geschonken aan .de tegenstellingen, w.elke. ·zich 
daarbij tussen Eng~land en Amerika openbaren. Ge:mèmoreèrd. -wordt 
het nee:rschiet~n van Engels'e vliegtuigen en het zenden' vari Engel 

' ' 
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se troepen en vlooteenheden naar verschillende plaatsen in ant-
woord hierop. -
Gewezen wordt voorts op de hulp, welke. Israël bij haar streven Ki: 
hierbij van Amerika via de Verenigd~ Naties ontvangt. Dit wordt 
een complot genoemd, waardoor Israel, ten koste van de vrijheid 
der Arabieren, hulp wordt verleend. 

Op de pagina's 2, 3, 4, 5 en -6 zijn verschillende persberichten
opgenome~ ?.etre~ing hebbende op de ingestelde militaire actie 
~n Indonesie. -
Zo is op pagina 2 onder de titel "Kerusak:an Karusakan di Solon 
(De vernietigingen te Solo) een bericht opgenomen uit de nNieuws• 
gier" van 29 December 1948. Hierin is zonder enig c.ommentaar 
het bekende bericht met be~rèkking tot de.vernielingen, aange
richt door het republikeinse lage~ te Solo· opgenomen~ 
Onder de titel ''perundingan Rahasia antara Republik dan Belanda" 
(Di-sekitan Pembentuka.n N. I.S.) (Word en er geheime besprekingen 
geveerd tussen àe ~epQ.bJ.iek en. de Nederlanders?) (Over het vor
men van de Verenigde Staten van Indonesia) ia op pag-ina 3 een. 
bijzonder bericht opgenomen uit het te Batavia· verschijnende 
Chinees-Maleise dagblad 11Sin Pott. 
Hierin wordt uitvoerig de vraag besproken of er· geheime bespre
kingen worden gevoerd- tussen de republikeinen en de Nederlanders 
teneinde te komen tot het vormen van de Verenigde Staten van 
Indonesîa, 
In dit verband wordt gewezen op de reis naar Indonesia van 1\{inis 
ter DREES, welke reis is voorafgegaan door het vertl;'ek naar 
Indonesia van Jhr MICHIELS VAN VERDUYNEN. Opgemerkt wordt, dat 
alvorens men tot doel treffende besprekingen dienaangaan.d.è zal 
kunnen komen, de thans gevangen gehouden leden der republikeinse 
regering in vr.ijheid zullen dienen te worden gesteld en er door 
de Nederlanders meerdere concessies-zullen moeten worden gedaan, 
door b.v. de republikeinse regering in vorige verhouding te her
stellen. Doet men dit niet -aldus wordt verder opgemerkt:- dan -
moet men erop rekenen, dat de guerilla op Java steeds heviger 
zal worden, daar aangenomen moet worden, dat vrijwel het gehele 
republikeinse leger op Java nog in tact is en het bevel om deze 
guerilla te staken alleen door BUNG KARNO (SUKARNO) kan. worden 
gegeven. 
Onder de titel "APA ITU SESUAI?" (Is dit wel juist?) is een be
richt overgenomen uit het Chinees-Maleise dagblad "Min Pao'·' van· 
30 December 1948. Hierin wordt critiek uitgeoefend op de-samen
stelling van de Appèlraad (Hooggerechtshof) te Batavia. Het 
wordt niet juist geacht, dát als voorzitter van dit hoge rechts
college een Nederlander is benoemd, te~l nog andere Nederlan
ders daarin zitting hebben. Nadat is opgemerkt, dat hierin een 
achteruitstelling van de Indonesiërs moet worden gezien, wordt 
aan de hand van een uitlating van Dr VAN ROIJ-EN in de Veilig
heidsraad' de vraag gesteld of dit is "bevordering van de sam.én
werking voor de constructieve opbouw van geheel Indonesia" en 
of hiervoor Minister DREES naar Indon~sia moet komen? · _ 
Onder de titel "koreksi dari Den Haag" (Correctie uit Den Haag) 
is een-bericht overg~nomen· uit het te Batavia versc~nende 
Chinees-Maleise dagblad "Keng Po" van 30 Deceinoe_r' 1948. Hi.érin 
wordt naar aanleiding van een bericht uit het dagblad "Trouw" 
een en ander medegedeeld ·omtrent de correcties, welke door het 
Kabinet in Nederland aan Dr BEEL zouden zijn gedaan omtrent in 
Indonesië gem~akte .diplomatieke fouten. Een ,van deze fouten . 
wordt genoemd het--aanhouden en van Java voeren van d.e leden _der 
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republik~inse regering. Jammer noemt men het, dat niet duide
lijker is vermei~, wat met betrekking tot het "constructieve plan 
t.o.v. Indonesie" werd bedoeld in het bericht van "Trouw". Wordt 
-aldus wordt opgemerkt- hiermede. mogèlijk bedoeld de reis van 
Minister DREES naar Batavia en ·w~rdt d·eze moge_lijk vergezeld van 
een lid vari d~ Pa.rtij van de ~beid. en de K~tholieke partij. · 
Onder de titel "Pengumuman B.R.I. Lerenggunung 2.8-12;.. '~8 (Acti
viteit der R.R.I. aan de bergranden 9P 28-12-'48) is eén ander 
ber.iclit opgep.omen bètrèffende de guerilla-activiteit. op Jà.va. 
1\lledêgedeeld woro~, dat gedurende 2 nacht,en guerilla-benden aari-: 
vallen hebben gedaan op Malan~. Hierbij werden 2 politieposten 
aan de buitenzijde der stad aangevallen, terwijl verschillende 
huizen door branden konden worden verwoest. 
Te Walik~un en 1\llagetan werd 's nacHts op hevige wijze geschoten. 
In :SElll.à j arnegara zouden doc:r: acties dèr' guerilla-bend en 1·70 mil i 
taireh en 70 andere1f personenworden vermist. · 
Gedurende de afgelopen qag~n werden 13 Nederlandse vliegtuigen· 
afgeschuten. 5 hiervan werden,in Oost-Java neergeschoten, 4 in, 
Midden-J~va en 4 in West-Java • 

. Onder de titel "SITUASI- IviiLITER" (De mili-taire si-tuatie) is een 
ander bericht ópgenomen. Hierin wordt medegedeeld, dat door de 
T.N.-I. (het republikeinse leger) op Sumatra 3 niet met n~e g~--
noemde steden op de Nederlanders zouden zijn henoverd. · 
In Oost-Java zouden door de T.·N.I. heftige aanvallen worden on
dernomen op de Nederlanders. 
In de nacht van 26/27 December 1948 zouden.er te Tjikamp~k meer-
dere gevechten hebben plaáts gehad. . 
Ook te Kalihurip zou er die nacht van 23 uur ~ot 5 uur regè1ma..-
tig gevochten zijn. . > 

Op 26 December 1948·werd de spoorweg nabij Garut (Garoet) opge-. 
broken. (Bij dit en het vorig bericht werd geen bron vermeld.O.). 

Onder de ti tel "Tiongkok tunggukabár" (China wacht op bericht)< 
. is een artikel opgenomen ui:t het Chinees-Màleise dagblad ''Sin- · 

Min" van 23 December 1948; Door een corres_pondent van dit blad 
·die beweert Koedoes, Pati Djoeana en Rembang te- hebben bezocht, 
wordt meqegedeéld, dat de op· deze plaatsén wonende Chinezen <Joor 
de republikeinen als broeders werden behandeld. 
Onder dit bericht is de volgende mededeling gedaan: ttBENGKEL 
KERETA API JANG PALING BESAR DIDAERAH REPUBLIK DI MADIDUN, TERN~ 
JATA SEBELUM DITINGGALKAN OLEH TNI T-ELAH DIBUMIHANGUSIÇANü '(Al
vorens de T.N~I. Madioen heeft verlaten werd op de grootste_ 
spoorwegwerkplaats in het republike·ins gebied alda.CU> de ver-- · 
schroeide aarde-politiek toegepast). 

Onder de titel "Koekwaij bin Keekwaij" (Waarmede vermoedelijk be
doeld wordt: De lastige dà~nst Legercontacten). ie een bericht 
overgenomen uit de "Sin Min'' Va:tl 27 December 1948. 
Door een correspondent v.an het blad wordt hierin medegedeeld, 
dat hij op 28 December _1948 via Salatiga, Bojolali? ·en Kartosoenq 
naar Djokja en Solo is géweest ·en daar 3 dagen en 2 ·nachten . 
heeft vertoefd toeri van Batavia het bericht kwam; <~at het v:oó,r · 

· onbevoegd ep. t?n strengste verbilden was, in dat gebied te ver-. 
toeven. 
zonder daarbij feiten te no.m.men, wordt opgemerkt, dat hij na: alles 
daar in ogenschouw te hebben genomen best kan begrijpen, .dat dit 
verbod werd uitgevaardigd, daar dat gebied een heel ander beeld 
te zien geeft,. dan door de gezegende koekwaijnja Dienst Leger- .· 
con:bacten te Batavia wordt ge·geven.· Het artikel wordt hesloten 
met de mededeling-, dat b.Jjûüf 'gedurend~ zijn verblijf te DJokja 
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niets te eten had en· bijna gestorven was van de honger. . 
In een volgend bericht, overgenomen uit het te Batavia verschij-~ 
nende Chinees-Maleise dagblad "Kenè; Po" van 20 December 1948, 
wordt medegedeeld, .dat bij de ongeveer 1000 Chinese ingezetenen 
van Rangkasbitung in. goede welstand verkeren en bij deze ingeze
tenen niet werd gerampokt. Slechts 4 Chinese woningen werd·en door 
de T.N.I. (republikeins leger) door brand vernield. 
volgens de Chinese wijkmeester te Rangkasbituhg werd bij de Chi~ 
nezen in het Bantamse niet gerampokt. Ook de te Rangkasbitung 
wonende Araqieren werden niet lastig gevallen, terwijl ook de 
pastoor en de· 2 zusters urselinen geen. las•t van de T.N .I. hebben 
ondervonden. 

Iri een ander bericht, wat~rbij geen bron werd verm~ld, wordt mede• 
gedeeld, dat op ~5 en 26 December 1948 de ambtenaren en beambten 

·van het Staatsspoor te Tjikampek steakten en deze staking op 
Maandag 27 December 1948 nog voortduurde. Ook de ambtenaren en 
beambten van de P.T.T. te TjikE!mpe~ zouden in staking zijn.gegaan 
terwijl een grote telefoonkabel nabij deze plaats werd vernield. 
Medegedeeld wordt voorts, dát het kantoor van dé Assistent-Hedana 
.(Indonesisch bestuursamt>tenaàr) , alspl.ede het landbouwkantoor op 
deze. plaats zijn gesloten. · 

In een volgend bericht wordt medegedeeld, -dat een vertegenwoor~ 
diger van IDTT.A zou hebben medegedeeld, dat deze genegen zou zijn 
om met àe Nederlandse ambtenaren te Batavia samen te, vverken bij 
het vormen van een Federale ~ndonesische regering. 

In een ander bericht wordt onder de titel nEJ!JlPAT ~.:îENTERI REPUBLD:C 
· :tv1EN'GHJLANG" (Vier repubtil):einse ministers zijn verdwenen) , çloor 
de R.R.I.~er~nggunung (.Aan de rand der bergen) metlegedeeld, dat 
de ministers uit de regering HATTA, t.w. Dr S"'UKllvlAN, Dr LETh'lENA, 
Ir DJUANA en KASD:W, wisten te ontsnappen. · 
Door de republikeinse radio ·w~.rd op 29 December 1948 aan- het 
volk van geheel Indonesia, zomede aan de comma'ndanten·van de 
T.N.I. medegedeeld, dat de regering der republiek Indonesiathahs 
doOr deze ministers, in samenwerking met de kabinetsleden op st
metra, wordt gevormd en de oorlog van de republiek in de bergen. 
zal worden voortgezet. · 

In een bericht uit het te Samarinda verschijnende blad "Masj'a-· · 
rakat Ba..ru" van 24 Decemb~r 1948 .wordt medegedeeld, dat op 21 
December 1948 te Hulu Sungai 35 personen'werden gearresteerd, 
daar deze voornemens zouden zijn geweest, zich openlijk tegen de 
republiek ingezette militaire actie te verklaren. 

Op de pagina's 8 en 9 is onder de titel "Republik Yakutsk" het 
tweede vervolgartikel opganemen van liENbELL L. vHLLKIE. Hierin 
wordt een beschrijving gegeven v~ de hoofdstad Yakutsk, het -
leven en verblijf aldaar. Het geheel is voor dit overzicht van 
geen belang. 

Op de pagina's 8, 9 en 10 is onder de titel "ILM1J PENGETAHU.AN 
DAN PERADABAN" van de hand van Niels BOHR een artikel opgenomen 
zoals dit werd overgenomen uit het Londen verschijnends.blad 
"The Times". zonder zich daarbij uitgesproken op politiek ter ... 
rein te begeven wordt een beschouwend overzicht gegeven ovar de 
atoombom als wapen en de· grote .omwenteling, welkè het atoomwapen 
heeft veroorzaakt. 
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Op de pagina's 10, 11, 12 en 13 is onder de titel "PERUB.AH.AN 
AR.AH POLITJX GOLONG.AN B.ANGSA JlifDOn (Herori~ntatie-polit:Lek van 
Indo-Europese groep) een uitvoerig overzicht opgen~omen van de 
hand'van J.M.A.Ra'.is. Hierin wordt een beschouwing gegeven van 
de politiek, zoals deze door het "Indo-Europees Verbond" (groep 

van Indo-Europeanen in IndonesiS) is en ook thans nog wordt ge
voerd. 
Nadat is opgemerkt, dat Nederland de laatste tijd als het ware 
werd overstroomd met vertegenwoordigers van in Indonesia geves
tigde verenigingen,~wordt medégedeeld, dat door vertegenwoordi
gersvanhet Indo-Europees Verbond (I.E.V.), zoals de voorzitter 
Ir E.D.vVEPJJÎUI'H, Dr C.A.R.B.B.NELL en Ir J .R.de VRIES, de laàtste 
tijd ook herhaaldelijk· zowel in Den Haag als te .IUnsterdam be
sprekingen zouden zijn gevoerd over de herori~ntatie van de po-
litiek van het I.E.V. · _ 
Het is vooral Ir DE VRIES die als vertegenwoordiger van het I.E. 
V. in Nederland en als voorzitter v.a:p. de afdeling Amsterd;:un van 
het Verbond hierover zóu hebben gesp~oken. 
Als definitie der herori~ntatiepolitiek, zoals deze thans door 
het I,E.V. wordt"voorgestaan, wordt dan opgemerkt·, dat voor de 
oorl~g de politiek van· het Verb.end uitsluitend op het Y/esteli en 
de wsterse gedachten was ingesteld. Tijdens de oorlog was deze 
politiek plotseling geheel ingesteld &p het Oosten, op welke 
plotselinge omschakeling vrijyJvè.el critiek is geleverd. 
Ten aanzien van een samengaan van de Indo's- met de Indonesi~rs 
wordt opgemerkt, dat dit in verband met de vele moorden op de 
Indo~Europeanen in de "siaptijd" (overgangstijd) voorlopig wel 
niet mogelijk zal zijn, doch daar vele Indo's als het ware met 
de Indonesi~rs samenleven, wordt een samengaan op de d.uur wel . 
mogelijk geacht. 
Reeds geduTende meer dan 40 jaar leefden-aldus wordt opgemerkt
de Indo's op hetzelfde niveau als de Nederlanders, terwijl dit 
voor de Indonesi~rs veel lager lag. Dit kwam omdat de Indo's 
.dezelfde scholen konden bezoeken als de Nedérlanders. En naar 
gelang de hoogte van de school welke zij hadden bezocht konden 
zij een hogere betrekking verwerven. · 
verwijzénde naar .een uitlating van Dr DE HAAI\!' in zijn boek "Oud 
Batavia" wordt opgemerkt, dat reeds in 1825 deze hogerë scholen · 
door de Indo's mochten worden bezocht, terwijl deze scholen · 
eerst in 1900 voor de. Indones~r·s werden opengesteld, zodat de . 
Indo's hier een voorsprong van ongeveer een eeuw op de Indone-
si~rs hadden. , 
Het is begrijpelijk, dat door dit onderwijs het doen en laten 
van de Indo's, alsmede de door deze groep gevoerde· politiek ge
heel op de Nederlanders was ingesteld. Alleen miste deze lndo
groep een eigen vaderland ( tanah turnpah d·arahnja) • Het gevolg 
hiervan was, dat men daarin trachtte te voorzien en wel door 
middel van kolonisatie. Opgemerkt wordt dan, dat door Çle Indo
Europese groep kolonisáties worden gesticht op Java {Kesilir}., 
Sumatra {de Giesting) en op Nieuw Guinea (Irian). Vooral met de 
kolonisatie op Nieuvv Guinea Werd beoogd het stichten van een 
land, waarop men eventueel zou kunnen terugva1l.en, derh~lve een 
eigen land, dpch hiermede werd te~e~s voorgestaan, dat iedere 
bevolkingsgroep in Indonesia op zijn eigen land _(streek) zou 
kunnen terugvallen. B.v. de Ambonezen op Ambon, de Menadonezen · 
op Menado,. de sundanezen op de Priangan, enz. em.z. Deze politiek 
-aldus het artikel- werd door het J.E.V. voorgestaan voor de 
oorlog met Jápan. · . . . 
Tot het malaise--jaar 1932.;.1933 was het streven van het I .. E.V .-
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gehéel op het. Westen ingesteld ,doch na deze m~;~.laise werd overge
schakeld en werd geijverët voor de z,g, "tndische Belangen"{blij-
vers) of voor de na:tliona.le Indone$ische gedachten. . · 
Gedurende de Japanse bezetting- aldus wordt· opgemerkt- werd de 
ontwikkeling der nationale gedachten door de bezetters niet alleen 
gestimuleerd b-ij de Indonesisch~ bevolking,d.och ook bij de Ihdo
Europese groep.Gememoreerd wordt hierbij,d~t ook vele Indo-Europe
anen met een bepa~de maatschappelijke pos&tie gedurende de Japan-
se bezetting in concentra~ie-kampen,niet alleen in Indonesia,doch 
ook in Siam,Bangkok en andere plaatsen werden opgesloten~ . 
Het gevolg van w.e.a. is,dat de herorientatie-politiek van het 
I.E.V. thans geheel zou zijn ingesteld op het Oosten. 
In dit verband wordt gewezen op een uitlating van de voorzitter 
van het I.B.V .Ir.E.D~Wermuth,zoals deze werq gedaan op de in 1946. · 
te Pangkal Pinang gehouden I.E.V. conferentie,luidende als volgt: 
"Kami tak menolah untuk melidjadi bumi putera Indone~üa"(Het kan 
niet anders of ook wij zijn kinderen van het land.) 
Voorts wordt mede in dit verband. een uitlating aangehaalt'i,zoals 
deze werd gedaan op de in 1947 te Bandeeng gehouden 2de West~ava. 
conf'erentie,door de vertegenwoordig~rs van het. I.E.·V. Ir.J;)essawa~ 
gie en Ir de Vries en waarin deze zouden hebpen gezegd: "Kami bang
sa Indo,djuga suatu suku dfari bangsa Indonesia"(Wij Indo Europea
nen zijn ook voor een vierde deel Indonesiers)Alleen hebben wiä 
een andere taal en godsdienst,alsmede e.en andere cul:tuur1doch wi~ 
zijn in dit verband niet de enige groep,daar ook in dit alles de 
Atjeher verschil~ met de Dajak,de Javaan met de Batak en de vele . 
andere bevolkingsgroepen,doch ook dit zijn Indonesiers en wij 
Indo,s zijn ook zo. 
zo -aldms vervol@à het artikel -wordt gesproken namens het I.E.v. 
bij het daarstellen van de Verenigde Staten van Indones:La,doch 
wanneer de Indo~s als het ware voor de keuze worden gesteld om: 
"Warga Negara" of "subjectn -zoals de Engels&A.dat noemen -te wor-
den dan wordt dit door het I.E.V .verboden. . 
In dit verband wordt verwezeb,naar een uitlating V§ll Ir de Vz:ies, 
welke deze zou hebhen gedaan op een b-elangrijke I.E.V. vergadering 
te Batavia en waarin d~~~ s.Prekendè oyer de· "warga negara" zou 
hebben geze@à:"Wçmn.eer ~en bevolkingsgroep met een a.ndere.taäl, 
een andere godsdienst,andere gebruiken en cultuur,gedwongen wo~t 
samen te gaan met en zich. heeft op te lossen in andere •groe:pen:,dan 
zal het lichaam (badan) wat hierdoor ontstaat noodwenqig uiteen 
moeten vallen." 
Deze hier door I~ de Vries verkondigde stelling wordt b~streden 
met het voorbeel~an een sapulidi(bezem van nerven van kla~per , 
óladeren)waarbij~ordt opgemerkt,~at één enkele nerf (lidi) niet 
sterk is,doch vele van deze lidi,s samengebundeld' een sterk geheel 
vormen.zo ook me·t de Indo;groe:p,die als groep alleen in feite geen 
betekenis heeft,en vergeleken kan worden bij één b~oze lidi,doch 
met dé andere groepen verbonden een sterk geheel kan vormen.Het is 
te betreuren - aldus wordt opgemerkt -dat vele Indo~s afwijzend 
staan tegen samen gaan en zich op te lossen in d.è _Indonesische 
groepen.Di;t te meer,omdat hun meerdere schoolse kènnis en ontwik;_ 
keling zeer ten goede zouden komen aan geheel Indmnesia. 
Het is begrijpelijk,dat de herorientatie-politiek,dus het.geheel 
om schakelen van het Westen naar het Oosten wordt becritiseerd en 
wel. het meest door de reactionnaire én cons~atieve groepen1ofte--t 
wel de groepen van de ."Groot Nederland actie''(G.N .A. )en de ·K~N.G. 
(Kolonisatie Nieuw-Guinea..) . · . . 
Uitvoerig wordt dan stil.gest;tan bij de verschillende· pogingen van 
de Indo-groep tot het stichten van Eolonisatie,s.Als promotor van 
de Kolonisatie Nieuw Guine~ wordt genoemd de AastResident Lanam?n, 
die in 1926 met deze beweging zou zijn begonnen. · · 
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De later opgericht~ ''Stichting Indo Kolonisatie Nieuw Guinea" 
(S.'I.K.N.G.} wordt ge11oemd als zijnde de stichting, welke een z.g. 
nblanke Nieuw ·Guinea"~:Politiek voerde naar het voorbeeld van -
"whi te Aus-tralia". · 
Mede wordt aandacht geschonken aan de reeds genoemde kolonisatie 
op Java en Swnatra en dat a-l dit koloniseren geschiedde onder het 
motto ''eens Nederlander, altijd Nederlander" Csekali ·Beland a tetap 
Belanda). · 
Het artikel wordt besloten met -wat wordt genoemd- enige recente 

_ goede. uitlatingen dienaangaande van twee Indo's te Batavia, P.•l.-. 
Mr A.LAJJRENS_ en A.F.DE RGSARIO, luidende als volgt: "Apa jang <;n. 
kehendaki oleh S .• E.V. ialah ti.dak lebih dan tidak kurang,, ~elain-
kan sesuai dengan apa jang dikehendaki oleh golengan-golongan , · 
bangsa dari Indonesia" (Wat wenst het '.J.E. V., het wenst niets meer 
of mil}der dan als een uitzonderlijke groep te worden beschouwd van -
de verschillende Indonesische bevolkingsgroepen). · 
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Op de pagina's- 13. 14 en 15 is onder a e ti tél "keteranga:q. wakil - ·-
presiden HATTA sehari sebelum gerak:an militer Belanda" (Inlichti_n
gen welke door de waarnem-end president HATrrA -een dag voor·h~t in~ 
stellen van de Nederlandse militaire actie werden verstrekt)_ een.· 
artikel uit :p.et te. Batavia verschljnende dagolad "Merdekan van ?7. ·_ 
December 1948 overgenomen. Hierin wordt een interview weergegèven , · 
van de waarnemend ·president HATTA, een dag voor het j"nstell~n der 
Nederlandse militaire actie, betrekking hebbend op het verloop'-- der 
bespNkingen met~ de Nederlandse ministers. Uit het geheel moe.t -_ 
blijken, dat HATTA tijdens d~ .laatste ·besprekinge:n met de Nedèrla.n,ds-e 

, m.inisters niet zou zijn afgewekenYof- teruggekomE!n op zijn beloften ~ 
gedaan tijdens de besprekingen, welke hij begin-November j.l. met 
miniSter STIKKER had. . 
Volgens de uitl~tingen van HATTA in qit interview zouden deze be
sprekingen ~zijn mislukt omdat men zich van republikeinse zijde niet
kon verenigen met de te hoge positie, welke de Hoge·vertegenwoor
digèr van de Kroon in het algemeen z_al innemen. Vooral ae·pósitie, 
welke de Hoge Vertegenwoordiger zal innemen t.o.v. de in Inàonesia 
aanwezige strjjdkrachten, was voor de republiek onaanvaardbaar. 
Dit te aanv€!-á.rden zou volgens HATTA gelijk staan als een terugkeren 
tot het koloniale stelsel, daar de positie van de Hoge Vertegen- _ 
woordiger in vele opzichten geLjk zou staan· met dewelke voordien 
door de Gouverneur-Generaal werd ingenomen. 
Verder verwees hij voor vele ándere belangTijke aangelegenheden naar 

· hetgeen is v-ermeld' in de bekende 'republikeinse 3e Aide Memoire .. 
en wat zoal besproken zou zijn met betrekking tot het plan COCHRAN. 
Ook werd nog de vraag gesteld of de Nederlanders als eis hadden ge 
steld, dat het Indonesische leger in tijd, van oorlog, zoals bijvoor
beeld in 1942, buiten Indonesia zou optreden. Hierop verklaaDde 
HA1rTA, geen· antwoord te kunnen geven. ~ 

Verder zijn op de _pagina's 15 en 16 verschillende persberichten op
genomen, betrekking hebbende op de Nederlandse militaire actie . · 
tegen de republiek. . . · · 
In een bericht; gedateerd New Delhi, 24 Dece,mber 1948 A.J?.B., wordt; 
medegedeeld, <}at· door de Bl.!rmese studenten te Rangun een démostra:
tie werd gehouden :te_gen de Nederlandse militaire actie in Indone.:.. 
siä. .· · 
Op een door deze stud enten aldaar gehouden vergadering wera beslo4; 
ten, er bij de Burm~,se regering op aan tè drin-gen, ·de· remuhliek in 
haa:r strijd te steànen en de,havens en vliegv~lden voor de Nedef-:-
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landse schepen en vliegtuigen te verbieden. 
In een stopper wordt gezegd: "Bersatu kita menang bertjerài kita 
kalah11 (Door eenheid kunnen we overwinnen, indien we verdeeld zijn 
verliezen). 
Een andere stopper luidt als v~lgt: Het nieuwe jaar geeft nieuwe 
verplichtingen. Abonneert U op "Warta Indonesia". Strijdt tegen het 
imperialisme J · 

Op de pagina's 1, 2 en 3 van de editie van 28 Januari 1949 is on
der de ti tel "Tani Indonesia dan Sawa.tmja" (De landbouwer in Indo
nesla en zijn rijstveld) een verv.olgartikel opgenomen. Aan de hand 
van de geschiedenis, waarbij wordt teruggegaan tot 1906, wordt een 
uitvoerig overzicht gegeven van wat wordt genoemd de onbillijke,ol 
de ouderNetse adat (Gewoonte en gebruiken) gebaseerde, grondhuur
regeling. Hierbij wordt opgemerkt, dat door dit onderdeel der ge
voerde koloniale politiek, de landbouwers en arbeiders arm bleven 
en mede oorzaak is, dat deze nog -arm zijn. 
Vervolgens wordt dan besproken het "Grondhuurreglement 1918", waar
van achtereenvolgens de artikelen 1 t/m 5 afzonderlijk in nadere .be
schouwing worden genomen. ~ierb~ wordt ve:rwezen naar <?e resultaten 
van de onderzoeken, welke 1n de~oop der Jaren werden 1ngesteld door 
Dr L.ADAM en Dr GR.EiviER, respectievelijk te Sidoardjo en Klaten • 
.Aan de hand van de statistiek van 1938 wordt het een en ander be- : 
treffende deze aangelegenheid opgemerkt uit de Vorstenlanden (Djok-
ja en Surakarta) ~ · . . ·-
Bij de bespreking over hei verrichten van verplichte werkzaamheden 
welke geregeld werden bij Residentie-besluit, wordt een uitlating 
dienaangaande van de Kat Angelino aangehaald, welke door deze zou 
zijn gedaan in 1929. _ 
Dit artikel zal nogmaals worden vervolgd. 

Op de pagina's 4 t/m 8 zijn verschillende persberichten opgenomen 
uit meerdere in Indonesia verschijnende nieuwsbladen, welke hoofd
zakelijk betrekking hebben op de op 19 December 1948 door Nederland 
tegen de republiek ingestelde militaire actie. 
Onder de titel "Kabinet paksaan Pasundan"terbentuk, sebab perun
dingan Drees kasih dorongan" (Een spoed (dwang) kabinet voor Pasun
dan teneinde aan de besprekingen met DRE[!jS te kunnen deelnemen) is 
uit het te Batavia verschijnende blad npedoman" v:an 11 Januari 1949 
een bericht opgenomen. Hierin wordt medegedeeld, dat,daar het vori
ge kabinet van Pasundan in verband met de ingestelde militaire ac
tie wàs afgetreden, een spoedkabinet moest worden samengesteld voor 
de staat Pasundan om aan de besprekingen met het B.F.O. (Bijzonder 
Federaal Overleg) en DR!i:ES te kunnen deelnemen. 
De namen van de personen, die zitting namen in dit kabinet worden 
genoemd, alsmede de functies, welke zij daarin vervullen. 
Mede is vermeld het urgentieQprogram van het kabinet voor de a.s. 
besprekingen, bestaande uit 3 punten, n.l.: 
le-dasar 2 B.I.O. harus dirubah (de verplichting, de wet op de in

voering van het Bewind In Overgangstijd te wijzigen); 
2e tentara Belanda harus ditarik ketempat~ semula (het Nederlandse 

leger te doen terugtrekken naar de punten van uitgang); 
3e Pasundan tidak ikut dalem pemerihtah interim, djika republiek 

tidak ikut (Door Pasunàan zal niet worden deelgenomen aan de in 
te stellen interim-regering, wanneer de republiek daaraan niet 
deelneemt). -

Verder worden nog bijzonderheden vermeld van enkele der in dit kabi
net zitting hebbende personen. 



%I! .. @êfi VtJl~êfit1 btH'ioll t is ee:n nàde_rè verklaring opgenome~~_zàals 
éie.ze werc1 geg-even door Dr;tDARtU.SF~TIAWAN n.,a.v: •• he_:!_; ç1o·or !,net~ 
verzon den berj,.èh t öv.er het intei'view t dat. Darmasetiawan ha-d lllet 
d~ vertEZgenwoordtge.r _van Reuter1 NOEL BUCKLE'IJ>t,en. d~ vertege_nwó.()r~ 
dl.gèrs van AntaratLUBIS en SJAHRILlover de qoor de Neder,J.anders· 
ingesteldé mili tal.re~actie.,Ti_j'dens dit intervièw heeft hij-· ge~_égd 

. oat de gl'!erilla dermate ef:fmcient wordt geyoerdtdat deze nog vele 
tientallen van járen zou kunnen wqràe:n voortgezet._ 
Voorts heeft hij gezegd 1 dat zolang er nog een Nederlandse soldaa·t 
in Indonesia isJer geen ff1ayr and or_der" zal zijn .. 
Opgenomen is de-bekendmaking,~welke op 19 J)ecember 1948 door· de 
repub'likeinse regeringnaar aanleiding van de Nederlandeemili@i. 
taire actie zou zijn uitgegeven. · 
Hierin wordt o,m. medeg~deeld 1 dat door de Nederlandse militair-en 
de aanval op de republiek werd ingezet en op Zondag 19 Decembe,r 
1948 ,des voormiddags orn 6 uur het vliegveld Maguwe bij Djokja · · 
was bezet~ # _ 

Omtrent. deze (ilctie niets aan_ de O~v.G-,.D" ·der_ !Jno werd medegede~ld; 
Ovér het instellen van deze actie de wereld zal oordelen\ . 
-~éze actie door de gehele wereld moet woxdsn· veroordeeld,daar_. 
d~ze gelijk is te stellen.met de Nazi o~ervallen gedurende_de 
laatste wereld-oorlog in Europa en de aànvq.l op l>$arl Harbeur 
door de Japanners,. 
Het gehel~. Indone~i~che !olk~wordt aang~spo6rd en.~pg~roe~eni .. · 
tegen deze m.ilital.re_--a.c_tJ..e te strijden voor de_ vrJ.-:Jhel.d en -~ ~ j. 
deze .vrijheidsstrijd de grootste eenheid-te betrachten., / 
Aan het s;Lót vioro·t tot God (Ins ja Allah) geb.eden h~n deze stri-jd 
te d een Winnen., - · -" 
Onder aé titel: "Keadàan~ (Toès'tanden) is uit het te Ba.tavia Vè-:r?4ri.o 
schijnende dagblad; "IÇer;tg Po " van ~:!,...,Jt.949 een artikel_ opgel'ió~ 
men.Da t artikel werd geschreven n,a. v";"""m het Amerikaanse ölad: 
! Business We_ek" .Hierin wordt opgemerkt~ dat de. twee Amèrik~alisEt 
-kapitalistische groepen belangstelling-tonen voor Inctonesia.,. 

De ee~ste groep bestaat pit de: Göod Year 1 UtS.Rubber-lSooony.t 
G-ene ral Motors en Texas Comp.any 1 deze, instellingen of lich&.!ii'HHl ... 
Jaaddèn reeds voor den oorlog kapitaal geinvesteera in Indones:i,.a. 
De -tweede groep is de Mattew Fox.. · _ · ·· 
De· eerste· groep 'is voor de houding zoals deze door Neàerl~çl . 
t.o.v. de Indsmesische kwes.tie wordt ingenomen.took al valt o~~ 
trent de uitslag van de militaire actie nog nièts met ze~erhe~d 
te ~eggen. . · 
De tweede kapitalistische groep zou min of meer de steun ge~ie~· 

-· t~n -van het Statea-depa:r_:tement te Wash,ington,waardoor èe holl'à,}ng· 
V'(ln VTashington t.o.v. Nederl_çmd zou zijn te :Verklaren.rr:ot dusvei_ 

zou door d~ bij deze gfoep. ge interessearde Im~or~~E:;por_t :Ban]f ; 
aan :]::r):donesla- ee:Jt. creQ.1.et ZJ..Jn ·· yerleend van 4-0 _ m1.lll..QEi1_'1 dollar.t. 
terw1. Jl doQr bem1.dd el1.:q.g der E .. o .A. ook cred 1.e ·_ zou zl.Jn vers 
leend door\)l'evenee:hs bij deze groep betro'l\ken Oommoaity Credit-,. 
Co.rp.Al deze kapitalen zoud~n +_ volgens :Sus~ness Week .,.,. zwe~e;n~ 
de zijn en _zou daarvan niets terug te ha_len zijn, zolang de póli .... 
tieke- orde niet is }lersteld-. ~ · - · · ~ 

:pèze poli t.ieke orde kan • volgens de Ken13 J?o --~ niet worden b,e;r:~ ,. 
ste:td 1 zonder dat door de repqplie$ wo;rdt deelgenomen àan·het._ ; 

_,vormen van een Interim regering, · · · ·. - -· · ·.·.' 
In. dit 1ich t bezien_~ aldu_s vervol~&- het blad .".,. _is h.e-t .. té ver~· 

· klaren,~ dat_ de voorzitter van h_et "Buièarigewoon Federaal Ctver];~_g~ 
(B.F,O~) .Anak Agung. Gde _ Agung1 eQnt_act t~rac'ht t.:e zoeken Biet SQ.~ .. 
ka.rno en 'Hatta .. en de ander~- r--epubl'ike:inse leiders!! Wat de holl'd$ng 
Varl deze republikeins~ leid~rs zal zLjn_ ~. o ~v • de. sainenw,_erB;:i~j: · 
met de. :B~F,0. 1 is nog ni_et "bekend_. Wel ·is_- de houding dien~aari8aail~ 
de bekend- -van de drie te 13atavia aa:r~wezige republî)f~i~se, v~:ttè~· 
genwoord.i~é:rs n 11. · t.,w: .. _Dr •. IJar_maseti~wan?Pro:f4.1Supono én Mr~ -~;.' -.. ' 
SuGJjono_. Yoo.:r de· hou~ing ,van DrtDa:rfil$.setiawan wordt ·· · 

.-_,".....-
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. yervté~ert nae:r }+e-t/ inter.v'iew wat deze had. met· de vertegè:nwo~:r~·;i;ger 
van __ J:tet1tt;triw~arbij w_ orä_t opgéJP.erk~ 1 d_ at_ vo1ge_n_s ·dit .. in __ ter __ -yi~w ~{at· 

. terug trekleen va!f het.lfeoerl~:mds,e leger t:b.ans. ge~n p_raet1J.sOh.e. 
wa.árde of nut meer zou he.b'ben•:Bo'dat het tha!ts~volge!lS hem.._·ê : - -_-. , 
b?ter -is Ge ~tr_ijd op krachi;:i.gè wijz~ :--=voort te zetten• · · - ~ · 
De andere republ:ikei:p.enwacht~n voor ~et ~oe-p~len van·n~ heud;ipg 
op ~e resultat.en va:r:t de bes_prekip:gen iri de YeilJ.ghe:i_dsJ;aad .e:tl -· · 
d.e h9Jiding1'à~ c9nferent:t~ . in lew D~lhi ~al aam;<?m.~nf,P~olang· 4e~e 
re sul tá tef;l ra et bekend z~Jn zullen deze :r;epu.bl~kelnful v.ertegea.!j; 
woorp.igers eèn non.;;.coo:peratiev·e· höudin_g aannemen~;aierbij zal. ·g~4 
t·rach* wordent de guer:i,lla zo,_int.ensief mogeli?k · voo:rt te :Zèt.tén · 
en $-temming te· malren in het ll_uitenlandtDGor d1t alles ~, a:ldus .. 
whrdt besloten,..,. zien _Anall Agung1 Djtimhana en Martsar · z;Lcl'i voox .·I 
e.t'H zware taak ge ste:t-d.. - , • . . . - _ > 

· :t.tr een·berioht uit dé ~$in Fo " van l5 .... 1-1949 1wordt medegedeel.,d~, 
dat ,de Susuhunan van Solo fln de Mangkunegóro met de ~ederla.~dars· 
wensem samen te werken: en binnen~'kor.t te Solo. een afzonderlij-ke 
staát ·zal" worden ingesteld 1waarvan de_ Susuh~nan en de Mangku.ne~ 
goro de 'leiaers _zull;en z_iiii. · . · , · · 
Volgens een l!li tlating van .lr4 DjuanaaJ.voordien een der h,qo_gge~: · ' 
pJ,.aGttste medewer~ers de·r republikeinse rege·rüig1-z'Ou~ algtls een 
andér bericht- ~ de bevolking van IJjokja.niet met èe Nèderlal'l:ds~ 
bezetters willÈm sá.menwerkén,zodat het tot du_sver niet mogel.JcáJJ.:' 
was een burgerlijk bestuur voor Djokja in te stellen~ . , · -~ · 
N,.~.v~ de berichte:p.t~at door de vele p:rovoeatie.rs van de zi,jd:e 
der Iri.donesiers1 h.et leven- van--de Chinese bevolki-ng te :l)jo-kja' __ , 
ondr.age.lijk zou zfJn,heeft de.voorz,itter van de te Djekja--t_evés~· 
·ti"gde Chinese vereniging· tt· CHUNG HUA TstJNG HUI· tt (C•H•T'•lL,J ·de-< 
.nè.er. 'OifG. S'ian-g T joè~2 t9en· deze met de. Çhinese v.±ce ConsuJ._;:Jtw _;. 
te Batavia:vertoe;fàetom hieroveT verslag uit te brengen(.e.en y~r· 
tege!lwO'orà ige-r vah à e tt Sin :Po" een- interview te·egestaan"R~f3tb't·~ 
deelde. ONG Siang Tjoen.medeld·at van enige prGvocatie ~van (Ull:ne~ 
zen te :Dj ok ja geen sprake was en de onderlinge verhoucUng__."fa.lj; :-· "~ 
Indonesier-s en Chinezen a-ldaar nog ste~ds go~d .is • .Door zi;~ V:-fl''!_~ 
eniging werd geen partij gekozen~ doch een n~utrale- houding:>~aan.• 
genomen~• · . · ' · . - ._ T.··-. . 
O:p ·de? vraag of· Indonesiers de woningen van de Chinez;en uoO'r-. -_. -
~ranél v·e-rnielde,C'lf Chinezén zouderi hebben vermoordjwerd ontke~ 
nend geantwoord • . _ . . -- . _ 
VQol;'ts deelde hij- mede 2 dat de .Nederlanders de Chinezen P.aà.èlen" 
gevraagd~_een distributi-e-organisatie te helpen. o:pzetten1 qoo:b. _<li t 
verzoek we.rd door de Chung· Hua Tsung Hui a.fgewezen .. Rij .voegde·· . 
hieraan toeidat de C.H.T.lf. bij !let opzetten van deze org.an;l..i:!ati 
w~l h!ii:e.:r medewerkïng. z oq willen verlenen 2 mits ·da?raan ook_ door.: 
Indonesiers zou·\'.'órdèn deelgenome!l• , - · , ·, · 

_ Op de pagina. t s 9-10 en 11 is onde.r de ti te lP "Republiek Yakatsk 
:~@et_ derde en laatste aervolg artikel! opgenom~h van Wez;ufel1. L 6 -~-
Wi~t:lkie4 . - . .. _ : · 
Op à_€ pagina~ s 1.1 en 12 is onàer _de ~i telf 'tt:Bimbinga:il ::raster~~ , 
JJNovE?lle ~ k1ssah .... !t een·,.met de i:nitial_en H•B•J•'-geteltend-::ü·~ 
tiJrel o:pgE;J1'10men..Zonder dat de ,àuteur zich daàr"bij op_ poli tie!r--

. têr'r.ein b_e.g~eft 1 wordt ~en 'Ui tvoe;r-ige besch:Ouwi:rrg gegevén: {)Ver . 
netgeen onder een nGlVélle moet worden verstaan*Hierbij Wordeli 

ve:rschil.lende werken 'van. In.d~nesi.s'che _schrijvers àa:ngeh~aldtW.:iÓ• 
IDI.lU~ met -zijl! nov-elle· ".Djalan la:Ln ke Ron:ta'' ~n"Stir"abaja~~. · ·· · · 
ttTj.kus qan ~ma.nusi~~ va;p SUIHARDJO• "Di te.pi tcày{.ah"' van Ba~-kr-·si~ 
GAR··~-•-'.ra.m&sja dengan perah.u :Boe.gis" yan ~uber U.SM:AN: e:r1 "Melà.ytteit 
ke Barái;~ van ADI~rij)GOROt _ - ' . . . . _. ~ . .. -_ " -

_ Nac!a't e:aiu;e -opm~r1d:ngen zijn ·gema'B.kt G-ver g.e. Am:,er3;kaanse en -J~I),~. 
gelse· geàac.h t..en,_-"an .De:griPPen van ·:p~vellen~wordt 6-nder d'e 'neven:-·_·· 
- ti iel "ESSAY .dan S~UDil:" hi~rèver- een 'Descnoawing .gege-yé:P. e:q_ woJ:·i# 
è en ·'àaa:J?bi j yi~t?T-<al1de.-r..e In-d:onesi~Che schr:Ljvè~B> -gen(}emdlz_oai~ . 

~ ·-:' " ' ·/ ~· ~. -:- ' _·. ' 
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. L4K.:BOHANG.AMIR.~Ai:1Armijn P~iTAKDI~ /i,LISJ1Üil3ANA- en Sanu_s~ 
PAliEiW.áarh;~;.j ~n:tge we:r~en van èleze,~c}lriJver_s woràe~ genoe,.mdt . 
Onder de ti tel;.• Hari- lbu él~n Gerakan Wani t_a 22 Decemb,ertt (~2 , 
Decembèr is de .. moeèler-l(s;eboorte.;::.) dag -det vrouwer+~bewegillg}:ts~. · ·. 
op de pagina s -13 en 1'4' een met '!. Pu-spakas.umá" (schone (lievelijje 
ke} bruid) getekend artikel o.pgenomen, waar i!} een· ovè.rzich t wor<ft .· 
gege·ven van het -ontstaan en de yerdere ontwikkeling der Indone~ 
sische vrouwenbewe,ging4 , . _ , . . · ~ ~. 
Nadat- is opgemerkt.1 àat- de in de t.i tej.· genoemde datum1 door de r~
done.sische vrouwen ..... beweging wordt herdacht als de moèder(_geboor~ 
te) dag hunne:r b'eweging1 wordt medegedeeld 1dat 20 -jaar geleden_, .. 
(22 Deo_embe.r 1~28, op een congres van verschillende- af~ond-erlijke 
v.rou\veil verenigingen te .Dj ok ja deze tot een vereniging werden · · 
samel':l:gebund--ald onder~ de naam:u~ermtlf'akatan J?erempuan Inçlonèsj;a 11 

(;P•:P•t•)Op het Zde congres werd deze -na-all'! veranderd in :"Per~.~ 
:i,.kata....-v:t Perkumpulan Istri Indonesia"(P • .;I?.J:.I.) . 
Voor 22 December 19281 bestonden e-r.~ alàu_s Ylordt opgeJD.erkt .;:; 
verschillende- afzonderlijke. vnmwen verenigingen in Ind?n~sia,,- · 
waarvan vele een onderafdelJ.ng ·vormd~van bestaande poll. t~eke ·'--
verenigingen~ _ _ _ . 
N~dat de namen van verschillende van deze afzonderlijke véreni~ 
gingen zijn geRoemd, wordt opgerherkt1 dat tijdens de Ja :Pan s-e P:~iet~ 
ting Gok andere -vrouwen organisatie.,-s. werdèn opgeri(Jh t~Mid(h~ls , 

-een hiervan de : tt Keimin Bunka Sidoshn"· zouden de Ja:pann_ers hè'b;;:; 
ben g~trach t de geisha.,..-s in te voereritdo0h hieraan W$rd 4oot' <1~-
P • .P.I.!,.gee:r:t gevolg gegeven en heeft deze zich ,daartegen cvitrze,"t+ 

-Nadät de o_nafhan_ -kel~jkhe_ td v~n Indonesia was ge"p:oelameérd __ ~á~_-. 
ook de vrouwen)) ewe g~ng- tot n~euw leven..,-0p 16 Jun~ ·19-4~ we::r:-d: een 
_oon,g~es ge4ouden en we:r:d voor de-Indonesischè vrouwenbeweging. éen 
".Ba-dafl Kongres Wanita Indonesia" _(Kowani)inge-steld.In Augustus _ ~ 

1948 waren bij dit centraa3- liehaani de navolg.ende iri_ dff r~}>~~" · 
blie~ gevestigde vrouwen":'!organisa.tie 1 s aangesloten; · 
1 .. Parsatuaan Wánita Republiek Indánesia (J?erwani) 
2. )?emuda ~teri Indones ia (1-._:P .. t~) D -~ • 
:5t ·.Ais jij~ · . - - 1':-vvV> li1+ 
4• Muslib,at·, .· 

.5. Gerakan Peinuda Islam· In_élonesia (G.P .. J.I-.) 
~~ l'ersatuan Wanfta Republiek Kristen Inèlonesia(P•W,.K.I ... ) 

~ 7. :Pf.l'rtai Katholik Republie~~Indonesia 'bagian Wanita· 
8 ~ :Persatuan lnd onesia Mal uk u bagian ViTani ta, · 

. 9 ,_ Ikatan P-erd juàngan Kçü:tmatan bagian Wanita. 
1,0. Wani ta S.ulawesi., · . . 
11~ Angkatan .Muda Republièk Indonésia (A.M.R.I.') 
12.- :Persatuan Wani ta T.aman Slswa,. · . · .· 

Verder-was de"'Kowani" gerechtigd 13.-ls vertegenwoordigst~r op .te_ 
tredenvoor de navolgende buiten de republiek gevestigde vrouwen 
verenigingen: - · , · · · ~ ~ _ 
At Pèrsatuan Tindakan Wanita Indonesia(."Pe:rtiw;i.) .diKalimaritan• 
13. Persatuan Waili ta Indones ia. . . ~ · _ 
e~ :Persat-E~,an Fu·-t:leri Indo:pesia. en meerdere ande::t:en veren:Lginge:ta• 
In de r~publi~It~ws;ts de vrouwen~beweging behulpzaam bij P _> · --. ·._ 

:r.,· het bestrijd~n Vè.rl ~et. analpl1ábe~ÎS-lll8,1 I , . .. - . 

IIt·het i_ jy_eren voor verb~. ter __ i.::ng '-t"'b ~ v, y_rouw~l:t._ jke ar-beid st_ er.s_:~--·~·-
lii• het ha.llden v-an· kader.,;;.cursussen {k:adervorm1.ng) •· ·· · _ 1 -~-- .:. 

!V• ·J:aet verbeteren van de. pos:i"ti·e der vrouw· in· h~Î algeméEm en · 
V~· h~t verkrijgen van het vrauwen kiesrecht en het' verk:îesba.all 

· .:.~'ijn in opénha.re co+le~~~ _ _ r _. . . _ 

V~rds:r heeft de- ;v:romwenbeweging actief Çleelgenomen aan~~t é~ó§W 
.st·ép.d;ig~van -:de vrijh~id van land en. vq:lk,tVale vrouwen -b.~b.lr$).;,t.,: · 
&.etief diflns~ geàa~n in liet·:r:e:publi)teinse leger.,Weer ap.dere11: 
hpbben actief deelgenQmen aan het politieke leven1 de ~ieke~_yèr~ 
pleging~het -y:e-rzorgen va:Q. vyezent blinden en dergelijke.: · - . 

. . ' ~ . 
---- ·' ,·.~ ;·,. 

-:... -;; ;·"~- . ' -----· - -.... 



,_ 

.)-

•.:-.~, 

. I 

Het' arttkel. wordt besl?ten,.met _de mededélit}gld~t ~_de "~~wl\,n:~Jt lid 
is v~ .-: tt Wóments In.te:+:p;ational Democratia ·Fed;e~at:ieJà'"_,w:a.arven·.-
veel steun en' .medewerking w~::rd ·_onde~vondei1.t. -- .· ' ' ' . 
Onder de titel! ff'Mà.kanan-·Rakjat• (ltet voens~lvra~lgst'uk) ~s op .d·e 

,:Pag_ina1 s 14~l5. ~n ló·een doór ~s.~){RAL geteke:P,d a~--tikel·_op.ge~o~ 
men-Hierin .wordt een zeer uitvÇ)e.rig overz~cht :gegeven van- a_e ; 
voedsel sittiatie- van Indonesia. in het algemeen en van Java- i!'} ... 
het bij.zo:nder.De -Çloo~ de .Ned ,.Ind :i.sche l'e·gering hierbij- gevoercj,e 
poli ti~!c wordt Jtï::te_Jdl'lt.it d~riri: becritiS.eerd- en opgeme;rkt1 dat dë~e 
po4.itiek er. op was~ gericht z_o(/Jveel mogelijk a,:i,t 'te voE2r.én~Hie~r~ · 
bij we:r.-~ zel.f'-e d_e -goed~-. in Indones ia verbpuwde r~jst _ll:i tg~voe~rdt· 

· or:ndat h~ervocrr hoge pr~Jzèn kongen worden bedongenJam daarvoo.r · 
.in de plaats mindergoede en daardoor goedkopere, rijst :i,.:h ·te · 
V()eren,. _ . . . . 
Deze· poli ~iek J>le_ef g:hqndhaafd -bot _ e>n:~_ ~<1free_ks 19311to~n ~cro! : 

/ ~-e a_lgemene wereld c:~s~thet export c+,Jfervan 1~0.0>-ml.l!I,.+Ge.n ,, 
~n 1928 tot 500 m;ill~oen J.n 1935 .was teru-ggelepen.HieJ;"äor>r~waW 
Jrer gesch~ldlwijzigdé i~ ;933 de +iède;rlandsi. Indj"sche -rager'i,-n{f'. 
h~ar tot dan gevoerde poll. tiek en werd. deze ï:Q.gesteld om Ind011EH_!'• 
sia VOOral .O.p V'Oèdsel' gebied "sel:f suppo±ting". te mak~nf 

. Het gevolg hiervan was 1 dat wanneer gèen rijst.. ••awérd~ uiirg~ · 
voertl Java in 1936 ~self supportiP,g was en ·toen· reeds eên ever~~~ 
sc'hot -(uitvoer e~dent) had • · · - _ . _ . , ·. -. 

·Tijd-ens de Jápa:nse bezetti:rig,werd ve_èl voedsel door het _Japan.$:e 
_ l.~.ger. t-eg.en zeer la,ge prij zei;!. gevor<f'erd,tZ~dat 4e _länd.bGU.Wé:t'S ';::':1' • 

de lust werd Otit:nomen z~eh intep.sief· Op de landbOllW tee .~e '1.-~g~ 
gen.Ret' gevolg hiervan wast dat -:vooral de rijst opbrengst ·-s}aè).}', / 
terug liep. .. · ·. _ · · · · _ ' --. · ' __ 
Ja d~ bevri:jding eóhter viel hierin onmiddellijk ver~e:t-er~llg ._· 
,waar' te !).èmen*~odat 'einde l~4{ii ·de ragering der r1\l.p.ubliek -~iid.óîl~. 

( siata~ l~dia1V!aar -voedsel- gebrek lle~rstetde toè~eggi~g, diii~f<!6(
te Cio~n~!Zim 500 000 ton ~adi (rijst)- te.leve~en.Door-de ,op.21.-~Y>
Juli 1:947 ·door de Nederlanders. :J,.:;tgestelde mil;i taire"'!'actiet>Y~-áii~. 
do9:r do.i~en!le to-nnep ·:rijst verdwenen;kon deze rijst. :o.iet"-~"O_lt<ién 
geleverd• .. . _ . · · . ..· , .. , 
Al-s ge~olg van de verschillende gèbèu:rtenfssen in Indonesiaf!lï!·. 
alPl.lS. ·wQ7d·t· het artikel besloi;E}n "'i' is _er over het' ge,heJ..e ~änà · 
een voedsel telrort1 waarin naar hij hoopt spoedig v~ra.Jideririg 
t$n goede zal komèn.- ·· · · ·. - · · · .. - ·-- --

Op pasina 16 is onder de titel;• Pexmainan -dalam kepudá~aan 
kita" (het S:Pelin'""onze cultuur) een met de init.ialen K•li+D· ·_ 
getekend artik:el/opgeheme:r.zo:nder zich daarbi-j op politiek lar~ 
r~iri__ tè begevenJword-t 'daar_in een ui tettnzet}iing gegeve~ van. de·_ .. 
plaats ~welke mu_ziek en zang ip. het leven der· .üldonesifilnliè vo.W -
keren ~nn~J!;inde • - ··· ' - - · · . - ·: . 

'. ' -,· 

. - -
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Onder d~zegging voor Uw schrijven van 15 Januari 

1949 No.53~/Geheim, heb ik de eer UHoog&delGestrenge 

hierbij mde te delen, dat van de inhoud goede nota is 

genomen. 

M. DE NIET. 

het H&ofd v de Centrale Veiligheidsdienst 
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Qmde rwe Ip :WAR TA IND ONESii A-

'.• 'f'rl-6' ~ 
:l-'"" _..:: ;. s- Y_ I ' 
ll..- ·• I 

Wordt hierbij toegezonden een Jj"j_suaarop verméld 
'=~,-

de namen en. personüia, van te Am-st.erd~ wonende -personen, 
. pil . i . 

di·e geabonneerd zijn op het doo_r_ de Perhipunan Indonesia 

alhier uitgegeven en in de· Maleise taal gestelde weekblad 

" WARTA INDCNESIA",.danwel aan wie dit blad wordt toegezo 
"u 'P'l I 6 I i. bi ! J I I 19 JJII'J!f\l!ld"i41S0_,;. 

0 
den.,Einde. 
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Opgave van personen,die zijn geabonneerd op het door de PERH~W~ 
NAN INDONESIA alhier uitgegeven weekblad WARTA INDONESIA,danwel aà~ 
wie dit blad wordt toegezonden. 

Namen 

~1 SOENITO Raden 

~2. Djajeng PR.ATOMO 
Raden Mas 

c 3. RASONO Raden Mas 

4. GO Gien Tjwan 

(5. OEY Tjeng Sit 

f ö. ADTI~IN Tangkoe 

! 
t 
1 
1 
1 
t 

l 
1 
1 
f . 
f . 
1 
I 

Bijzonderheden. 

geboren 4-ö-1912 te Pasoeroean,wonende te Amsterdam 
Gerrit v.d. Veemstraet 51 boven. 
geboren 22-2-1914 te Bagan Si.Api .Api,wonende te Am
sterdam Ereestraat 118 boven.· 
geboren 26-6-1913 te Soerakarta,wonende te .Amsterdam 
Ledewijk Beisetstraat 2 I 
geboren 22-9-1920 te Malang,wonende te Amsterdam 
Valeriusstraat 130 boven. 
geboren 17-3-1917 te Peérwokerto,wonende te .Amsterèe 
dam Leliegracht 21 huis. 
geboren 5-4-1915 te Kota Pinang,wonende te_.Amsterdam 
P.C.Hooftstraat 152 boven 

"' 7 • SOEDJONO .A1bin l/Ioe1-l 
joto Raden Mr. ! 
GOEN.AWAN Sigit Pito~ 
ja Raden ·ït~ 1 

geboren 24-8-1917 te Semarang,advocaat,wonende te Am
sterdam Keizersgraeht 772 I. 
geboren 24-8-1916 te Bodjonegoro,*onende te Amster
dam Leidsekade 51 II.Is op 24-1-1947 naar Batevia 
vertrokken. 

SOEG]NG NOTOH.ADINE-! ge~ren 25-2-1911 te Lotjeret,wonende te' Amsterdam 
Kromme Mijdrechtstraat 80 huis. GORO Raden Mas Mr. I 

·10. KOESOEMA SOEBRAT.A I geboren 1-7-1914 te Soegailiat,med.student,wonende 
te Amsterdam Uiterwaardenstraat 22 I } Rozai Raden 

. 1l.SOERIP 

I -12. SQERA'INO Mas. 

:1'3 • SOERA TM.AN 

14. SAP.AHNO Raden 

115. SOESmLO Lillah 
(Loeti) 

16. RIBOET ( vr) 

C)SJ\BAH 
18. 'l".AMJES bib Eksan 

19. RiNGKüNG .Alexander 

2Ó SOEVv'ART.A .Amiroen 
l MAN 
, 2l.SOE:JIARTA Kozim 
J -· 
· 22.DJ..AY.A Otto Raden 

. 
23.DJ.AY.A .Agoes Raden 

I 
(24. ·sroEDJ.AKS .Arie 

' __ 25. Sö:IDIRD.JO -

I geboren 20-2-1921 te Kemoedjan,draaier,wonàBde te Am
I sterdam Lepelstraat 10 I.Op 15-9-48 naar den Haag 
l Cbrechtstraat 263 vertrokken. 
I geboren 18-2-1918 te TjaroebBJl[ Ban(Pilang-kentjang) 
I werk~ Simpl~~~èriek,wonende te Amsterdam Nieuwe 

Prdnsengracht 4 IÏÎ. 
1 geboren %2 12-11-1921 te Kotaradja,t~~erman,wonende 
I te Amsterdam Wagenaarstraat 89 III a. """'" 
! geboren 16-8-1921 te Solo,mach.bankwerker,wonende te 

ii.msterdam Tussen Kadijken 3 I -
1 geboren 13-11-1916 te Sitobondo,studente,wonende te 
1 AmsterdE~m Gerrit v.d. Veenstraat 167 boven. 
1 geboren 29-7-1918 te ~fugelang,echtgenote van BRON, 
! Emi1e Bernard,geboren 10-8-1908 te .Amsterdam,wonende 
! te .Amsterdam Ruijsda1kade 113 I a. 

geboren ong.1922,kXBBZMHkez~ te Blitar,k1~e.rmaker, 
wonende te Junsterdam Smitstr.aat 28 I 
geboren 14-9-1920 te Grissee,l~~~r Amsterdamse D!oog 
dok My,wonende te .Amsterdam V~n-Swindendwarsstraat 
10 II. 
geboren 20-3-1923 te Tji1atjap,instrumentenmaker,wo
nende te .Amsterdam Lepelstraat 10 I. "" ·-
geboren 15-2-1925 te Meester Corhelis,instrJM!lentenma
ker P.T.T.wonende te Amsterdam Roezengracht 90 II. 
Vertrok op 8-7-48 naar Indonesia. 

t ~eboren 21-10-1923 te Tjimahi,bankwerker,wonende te 
I .Amsterdam Comme1instraat 35 III -

geboren 3-10-1916 te Rangkasbetoeng,kunstschi1der, 
t wonende te Amsterdam Paulus Pocbterstraa-t2ö"huis • 

geboren 1-4-1913 tè Pandeglang,kunstschi1de~wonende 
te .Amsterdam Paulus Potterstraat 20nuis. 

! geboren 25-2-1896 te Soerabaja,hu1parbeider wonànde 
te .Amsterdam Overtoom 288 huis. · --···"' ' 
geboren 23-11-1922 te Minggiran,e~ ~e~~~f~~~ K.M., 
wonende te .Amsterdam Nieuwe Prins ·· 

engrecht 4 III 



Namen 

--t'26. Basoeki Abdul1ah 
Raden 

't-27. DJ AF .AR bin Talib 

I 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
l 
t 

.r.28. WOWORUNTlT August I 
! 

f!: 89. MOCHTAR Stan1s1aui 
Joseph I 

; 30. L:E.W.ARATOE Mathaas 1 
1 

~31. N 0 Y .A Rudij I 
George . I 

,t-32. RANTI Iwan Stephall 
J · Franciscus ! 
~33. SOENARTO Pandji I 

Jackie Raden I 
POLITON Sam .A1ex-I 

ander· I 
• BAMBANG OETOMO I 

. · Raden 1 
~\36· NINDO daeng Nga116 

~-_37. LOEMBAN~ TOB;ING 
\' Wilhelm 

-38 'SOETJ.AHJO Pareh 
· .Abdoel 

I 
1 
1 
1 
I 
I 

~9 • TJÖKROR.ADIKOBsOE- i 
MO Chajat Iman 1 

- 2-

vertrok 
55. 

Bijzonderheden. 

op 19-5-47 naar den Haag Prins Hendrikstraat 

geboren u 28-1-:_1915 te So;to,kun!3tschilder,wonende 
te Doorn.Adres Kromme Mijdreçhtsè~ so. huis SO~ENG 
geboren 18-2-1923 te Batavia,wonende te Amsterdam 
MBrnixstraat 290 A.T.V.A. 
gebor~n 2~2-1909 te Tam~ko,kellner,wonende te Amster-
dam Staringstraat 28 III ---
geboren 11~7-1920 te Siak Srie Indrapoera,kellner,wo
nende te .Amsterdam Van Eeghenlaan 24 huis. _,, ... ,,.,..._ 
geboren 15-7-13 te Kisar,timmer.man,wonende te Amster-
dam Lepelstraat 12 I .----.--
geboren 22-4-1922 te Soerabaja,student,wonende te Am
sterdam Marnixstraat 290 A.T. V.A:t~·--m·""' 
geboren 30-5-1923 te Gorontalo,wonende te Amsterdam 
Marnixstraat 290 A.T.v.A. 
geboren 4-11-1922 te MBdoera,k~!~~~r,wonende Daniel 
Stalpartstraat 65 III te Amsterdam. 
g~boren 21-5-1921 te Menado,wonende te Amsterdam 
~uelijnstraat 84 huis. 
geboren 21-4-1925 te Semarang,s~.u~nt,wonende te Am-
sterdam Van Hallstraat 134 II • · . 
geboren ong.l9lö te Makàssar,~~troos grote vaart, 
thans .AMSTEL BRO'UVIERIJ ,wonende te Amsterdam .Andreas 
Bonnstraat 25 I 
geboren 13-11-1996 te Taroetoeng,musicus,wonende te 
Amsterdam Sta1inlaan 96 III. -
geboren 23-5-1920 te Gambirona,te~iker,wonende te 
.Amsterdam Geleenstraat 50 II.Vertrok op 2-7-48 naar 
Batavia. 
geboren 1-7-1908 te Magetan,med. student,wonende te 
Amsterdam Marnixstraat 290 A. T. V .A. --

.J Mohamad I 
~40. S.ANOE Ruth (vr) I geboren 6-10-1920 te Tjimahi,wonende te .Amsterdam 
1 

I Nassaukade 359 I • 
. ~1. WAWORO:HNTOE I geboren 9-10-1930 te Soekaboemi,studente,wonende te 

,

. • .Amelie T.heodora I Amsterdam Johan Vermeerstraat 73 II~ 
FOEAP Tengkoe I geboren X. 23-5-1921 te Parb~oengan,student,wonende te 
.Achmad I Amsterdam Grensstra€lt 9 I. · 
BONE Jacob I geboren :tB 4-11-1925 te Bat!lvia,wonende te Amsterdam -

. · ~e Atjehstraat 66 Ir.Vertrok op 19-12-47 naarHaarlam 
I N~raat 13 rood. 

~44. DIJKSTRA Geertrui~ geboren 5~929 te Amsterdam,wonende te Amsterdam 
da Catharins I Retiefstraat ~lä I. 

\f5• van Holst Pelle-· ! gagoren 8-6-1919 te .Amsterdam, adj. secr.N ed. Bij'belge-
kaan Rudolf I noot~g-~ap,wonende te Amsterdam V'f'n ·Baerlestraat 15 hs. 

I Vertrok op 23-4-48 naar Makassar. 
46. HONIG .Anton Gerrit geboren 10-3-1915 te Kampen,predikant,wonende te .Amste 

• I sterdam .Amsteldijk 31 I - · 
47. van MARLE .AdrianuA geboren 9-3-1922 te Baar.n,s~~ent,wonende te Amsterdam 

. -::.:::'/1 Okeghemstraat 6 II.Is ... ~~.Qrt;)J~.ê-~-~-~f.~~~J.ng .Amsterdam 
. . \J van 4e . vereniging NEDERLAND - INDONESIE. ···· · · · 
v48. MARKUS Cornelis ! gebö-ren 26-5-1894 tè .Amsterdam,1~~A;. bli!!den inrioh-

Bastiaan I ting,wonende te Amsterdam 2de van SWindenstraat 79 hs • 
.---49. N.ASSETTE Joannes ! geboren 12-11-1928 te Velsen,wonende te Amsterdam van 

Bernerdus I Eeghenlaan 6 huis. . 
··50.ZEGERIUS'Jacob 1 geboren 15-5-1997 te Amsterdam,magazijnchef,wonende te 

. . I Amsterdam Gaaspstr~at 52 II. ~·"'c.~ 
'\:~ \ 
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t•Warte, Indones ia". 

Bijlagen: een. 

.. 

GE H E I M. 
' . (V) 

• 'f""' 

® 

,. 

r . 

...... 
Ten vervolge op de~erzijds sohrd.jv_en no. _235b-49 van 24 
Januari 1949 wordt hierbij toe·gezonden een e:JS:emplaa:r van het 
door de· Perhimpunan Indones:ta t~ .Amsterdam in de Maleise 
taal uitgegeven weekb~ad ·~~te Ifidonesia" van 31 Decamber 
1948,- nes. 52 en 5~.-

Betreffende de artikelen, opgenomen op d,e pagina.' s 1, 2 ei 
3 van deze .editie zij. v.erwezen naar. het bovenaangehèald.e 
schrijven• 

Qp de pagina's 3, 4 en 5 is onder de titel "Tahun Iriterna...; 
sioilal" een artikel opgenomen. Hierin wordt· in de bekènde 
ooinmunistische t•ermi.nologie een overzicht gegeven van- het .. 
voornaali1ste wereldgèbeuren op po~itiek gebied en de intem.a-· 
tionàle stromingen' welke door dit gebeuren zich in 1948 
hebben geopenbaard. ._ .· .. 
èt artikel vangt a~n met de opmerking, .dat zij die vér.fuett;~b., 

dat we thans in eén goede normale wereld leven, zie~ var-gis
! sen, daar deze wereld meer weg heeft van een· wereld vàn 11~- · 
.<ten en lagen. Hoewél nog geen wereld van roven en moorden · 

(dinua perampok?), ·dan hebben de imperialistisohé groepen-
oen kans gezien om in 1948 hun stempel op deze, wereld t.e 

drukken en zou men dit kunnen noemen: het jaar, waarin voor 
ieder Çl~.~.lucht werd afgepast. · . . .. 
Achtereenvolgens wordt dan gewezen op 9e aoti~ van de SoV'4et
regering in de landen rond dè Kaspische Zee, het gebeuren in · 

'

Palestina, G:riekenland, China, Azi8 en. Zuid-Oost-.Azi8. _ 

oorlog is beellldigd of door Washmgton en Londen. wordt op . 
Vervolgens wo:r;d.t o_. pgem,erk_ t, dat ~auwel.ijks de tweed.è W$irel. a __ .;;. 
een nieuwe oorlog aangestuurd, wat gelijk zou staan m~t.een 
einde maken aan het bestaan van de mensheid. 
Verwij zen de naar China wordt opgemerkt, dat de volkslegers 
onder Máo Tse Tung en Tsju .Teh daar niet zijri tegen te hou ... , 
den en voor Nangking en Sjanghai staan. 
Over de hel eld wo · het im er i lisme teru dron ~en :en. 

~ ·. öet he aats' maken voor de n euwe demoorat sc e ge ~c teh.. 
~ l d~ t verband word verwezen naar Ts eo os· owa e, . _- e 

·. naar Y<;>egoslav:i,.8,. waarbij worçl t opgemerkt, dat dit land ·uit 
- de KomJ.nform is ge treden. . · · -

Om het verlies van deze landen waren de imperialistische ' 
groepen erg boos en werden w_egen en middelen gezocht om~ ve:r
d·er verlies- tegen te gaan. -A.l's uitvloeisel h._iervan kwam de~ 
economische ht4_p in de vorm van h.et Marsh.all-.plan. :Qoor deze 
geraffineerde f:lCO.riom~sche hulp heeft Wallstr~et kaiis_ge~ieti, 
d.e B~nelux, Fra~krijk en Enge1a:q.d onder oonn;liando van .Am._èrika, 
.door middel van het AtJ.:antio Pact, een militair.e overeen
komst te· doen at:~ng~an; ·waardoor deze West-Europese l~uiden- · 
ondergeschikten zijn geworden van de .Amerikaanse politiek.,_ 

/ ~ - ' 
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Het volk van deze West-Europese landen, doch in het bijzonder 
het Franse volk, is hierdoor gemaakt tot kanonnenv:lees. Door 
het Franse volk werden daartegen gr.ote stakingen georgani
seerd·, waarbij gewezen wordt op de rol, welke de :t:ascisti~che 
groep onder De Gaulle en het kabine.t onder de Q.ueuill~ daar• 
bij hebben vervuld. _ 
Vervolgens wordt gewezen op de actie van de imperialisten in 
Iatali~ en de reactie welke l;l.ierop door de Italiaanse commu
nisten werd veroorzaakt middels stakingen en dergelijke. 
Zeer uitvoerig wordt dan de Berlijnse kwestie besproken, waa~ 
bij op de beken<le wijze wordt 'geschreven .Over de behandeling -
van deze aangelegenheid op. de U.N.o.-vergadering te Par-ijs, 
zomede de onlangs in Berlijn gehouden verkiezingen en allès. 
wat daarmede verder zoal samengaat. · _ 
Hierna wordt aandacht geschonken·aan de Palestijnse· kwestie 
en de behandeling van .deze aangelegenheid in de u.N.O. Nadat 
enige (;t8ndacht is geschonken aan de moord op Graaf Bernadotte 
wordt opgemerkt, dat de Palestijnse kwestie voorál voor de · 
.imperialisten zeer belangrijk is vanwege de grote oliebelan
gen, welke daarbij op het .spel staan voor de gr?te olieoon-. 
oerns. 
Eij de d~arop gehouden bespreking van de moeilij$heden in 
Griekenland, wordt Washington hiervan de grote schuldige ge~ 
noemd. Het daar ingestelde fascistische regiem wordt een Ame
rikaans belang genoemd. In dit verband wordt mede gewezèn op 
de economische hulp" welke .Amerika aan Spanje zoû hebben aan
.geboden en gereleveerd wordàlv è.an de pogi.Iigen, welke doór .Afu:e
rika in het werk zijn gesteld om Spanje in de West.;..EuropeS'e· -
Unie op te nemen. · _ · 
Naast dit alles is er -nog veel meer, waardoor men in h~t af'- · 
gelopen jaar verlegen is gemaakt. Het grootste is wel -aldus 
wordt opgemerkt-.dat hoge legerautoriteiten .in Duitsland.weer 
hulp zotH"hebbeB verleend aan de vroegere, leiders der Nazi-
partij. . . 
Het jaar 1948 is voorbij. Wat heeft. het de mensheid gebràch.t? 
Vele ·pogingen om te lcomen tot overèensternming wer<U..,door het 

_..." streven van het im.perialïsme tegengehouden of ongedaan gemaa 
~- Hieruit blijkt, dat het_streven van het imperialisme er nog 

altijd op gericht is, het volk over de gehele wereld te over
_heersen en uit te zuigen. Het is een geltlk, dat de anti-impe
rialisten steeds sterker worden. 
De progressieve groepen staan ·op het punt het imperialisme te 
verstróoien (overwinnen) (mengambrukkan Imperialisme). 
Aan alle anti-imperialpisten, waar deze zich ook bevinden, 
wensen wij sterkte toe in hun strijd, alsmede een gelukkig 
ni-euwjaar •. Geluk bij Uw str.ijd in. het jaar 1949. • - -· 
H~t artikel had als ondersqhrift: ''Ki tà Menang!!" (Wtj'@~lllexi) 

/ wmnen) • , " , . . , ~ 

Onder de titel ''ao Chi Minh" is op pagina 7 een revolution
nair getinte biograt'ie opgenomen van de pres~dent _der Vii'tnam~ 
republiek, HO CHI MINH. , . 
Medegedeeld wordt, datHo Chi Minh, die wordt genoemd "The 
graat man o:r Asia", en .. thans 57 jaar is, op 2 Septei!lbe;r 1945 
de jonge republiek Vit!tnam in Midden-.Azi~ heeft geproclámeerd. 
Een opsomming wordt gegeven van de beroepen en werkzaamheden 
welke Ho Chi Minh gedu;rende zijn leven in Indo.- China en <laar~. 
bui ten heeft vervuld, terwijl hij völgens eigen ui tlatiii.g'Jt:iet 

. , 
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meer weet,- hoe vaak hij·. werd aangehouden en tot vrijheids
straffen werd veroordeeld. Nadat is opgemerkt, ,dat hij .ev~~ 
als Dr sun Yat Sen steéds sober gekleed is, wordt medegedeeld, 
dat- HO volgens eigen verklaring de theo:rie van de leer van . 
Marx is toegedaan, welke theorie echter in Vii§tnam nog niet 
in practijk is gebr.acht. Ten aanzien van de eenheid -en de. 
vrijheid van Vi~tnam zou HO hebben verklaard, dat daar nog . 
geen ware eenheid heerst en nog een valse (onvolledige) vrij-
heid is. . ~-
Onder een der kolommen van dit artikel iS de volgende z •. g •. 

. _fstopper geplaat. st: "Hiduplah,perdjuangan anti impdialistne d. i /J Viet Nam" (Leve de anti-imperialistische strijd in, ViUtnsm). 

Onder de ti tel t'Retpublik Yakutsk". :Ls op de pagina's 7. en 8, 
van de hand van een zekere WILLKIE, het eerste van een ver
volgartikel opgenom~n. · · -
Deze Willkie gee~t in dit artikel een beschrijving van de in 
Siberi~·gelegen republiek Yaktitsk, waar hij in September-met_ 
een v~iegtuig landde en enige tijd heeft vertoefd. / 
In deze beschrijving merkt hij op, dat deze republiek een -op-

' pervlakte heeft van 2/5 van de oppervlakte van Europa en ori~ 
geveer 400.000 inwoners zou hebben• _ . 
Bij zijn landing op het vliegveld werd Wi~l~ie met een korte 
to-espraak door de Volkscommissaris :van de republiek Yakutsk, 
een zekere MDRATOV, namens STALIN ~en welkom toegeroepen. 
Verder geeft hij een beschrijving van land en volk van deze 
r-epubliek. - . 

Onder de titel "l?erihal E.DU PERRON11 (Bespreking van E.PU PER
RON) wordt op de pagina's 9 en 10 een beschouwing gegeven van 

~e schrijver E•DU PERRON en meerdere va.r;t zijn Werken. · , 
~ Bij wijze ven inleidtrig 'wordt medegedeeld, dat E.du Perron een 

zeer begaafd persoon was. Een der p~ogressieve .Ne·derlander-s, 
die door zijn kennis van het ~donesische land en volk, geen 
vreemdeling meer was, doch het zeer goed met Indonesi~ en dè 
Indonesische Maatschappij meende, aan welkerverbetering· hij ·. 
ook steeds heeft gewerkt. 
Verwijzende naar zijn werk "Indisch Memor~mdum" wordt opge ... 
merkt, dat hieruit kan blijken, dat hij toen Soetan SJAHRIR 
reeds kende. - - .. · -
Opgemerkt wordt, dàt hij gedurende zijn verblijf in Indonesia 
oprichter en medewerker was van het tijdschrift "Critiek en 
Opbouw" te Batevia, terwijl door hem te Amsterdam het blad 
ncontact" werd opgericht .. 
Voorts wordt gewezen op zijn 2-delig "Verzamelwerk", n.l~ 
deel I "Het land van Herkomst" en deel II "Parlando".· 
Nadat is medegedeeld, dat Du Perron in.., Mei 1940 te- Bergen- i1'l 
Nederland is overleden, worden de werken "Ut•eïr"Ulét Ilirk* Oostel! 
en "Het land -van-Herkomst" aan een nadere bespreking óndezi;;;." · _ 

-worpen, waarbij meerdere gedeelten uit dez.e werken in de Ne~ 
derlendse taal worden géciteerd. Hierbij wordt opgemerkt;- dat 
Du Perron progréêsief'-r:evolutionnair was en altijd zèer·sym.;;; 
pathiek heeft. gestaan ten opzichte-van de vrijheidsgedacliten 
van Indones~a en daarvan herhaaldelij~ blijk heeft gagegen in 
_g;ijn economische en politieke beschouwingen. -
Vervolgens wordt op dezelfde wijze ~'Perlendon aan een bespre-
king onderworpen. . 
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V.erder JlOrden nog besproken "Een vodrbereidin~", "De mán van 
Lebak" uit het .Amsterdamse blad "Contact" en enige andere 
soortgelijke werken, wàarui t ook meerdere gedeelten in de 
Nederland.se taal worden geciteerd. 

· Verder wort .ook aandacht geschonken aan dè Franse en Engelse 
-werken van Du Perron, waarvan worden genoemd "Stendhal"; · 
"Gide" en "E • .A.Poett. Hierbij wordt Du Perron onhollands en 
cosmopoli tisch genoemd. · 

l~ et artikel is g~tekend I '(..f\ 1 en pers . . eze naam omt J.n het Bevolkingaree;ister ··de;-
Gem~ente .Amsterdam niet voor. Dit, terwijl dezerzijds werd . 
vernomen, dat een persoon et deze na~m e!!__yQ~llirs lid_' 
zou zi n v de vereni in tr~s.s.R. en geabonneerd op 'het "'bl.a 

-~ , welk blad em op et adres en Eeghenlaan 4 huis te Am~ 
, sterdam (,P.et adre.s va:Q. Slamat Faiman) zou worden toegez9nden• 

Op de lijst van abonn~'s op de 'tWarta Indonesian te Den Hà~tg, 
welke 1J werd toegezonden bij dezerzijds schrijven n-q. 235-4~ . 
van 7 Januari 1949 komt een naam voor: I.F.M~S.ALIM, Laakkade 
80. Of deze persoon identiek is aan de schrijver van het ar-
tikel kon niet worden va-stgesteld.O.). · 

Verder .is· op pagina 10 onder de titel "Penangkapap Besar;Z~m · · 
di Makasar" (Grote arrestaties te M.akassar) een bericht opga
homen uit het communiqu~ van de Dienst Legercontacten van 4 
December 1948. Hierin wordt medegedeeld, dat op 2/3 Deoembe~ 
1948 te Makessar door de Politie en Nederlandse militairen 41 
jeugdige personen werden gearresteerd. Opg.emerkt wordt, dat -
niet werd medegedeeld, waarom deze jeQ,gqige personen werden 
gearresteerd, doch vermoed wordt, dat dit geschiedde omdat~zij 
lid zouden zijn van een ongewenste organisatie. Volgens het· · 
evenbedoelde communiqu~ zouden deze jeugdige personen zijn ge~ 
arrestaard omdat zij waren geinfil treerd voÇ>r de republi.ek, 
danwel voor de P.K.r., MUSO, c.s. -

Onder de titel "Gapki Menjetudjui Manifest Politik Ratul.angi" 
(De Gapki gaat accoord met het pólitieke manifest van Ratu
langi) is op pagina 11 een bericht opgenomen, waarin wordt 
medegedeeld, dat te Mak~ssar een politieke pártij werd opge
richt. Opgemerkt wordt, dat op deze te Makessar gehouderi.ver
gadering bleek, dat de opgerichte partij één onderdeel zou 
zijn van de Gapki en zich heeft uitgesproken voor het poli
tieke manifest, zoals dit onlangs te Djokja door RatulSRgi 
c.s. werd ui tg eg even en ·tegen i ede re verdere bespreking met 
de Nederlanders zou zijn. 

Op dezelfde pagina is met als titel "Senator MALONE Pertj~ja 
Bangsa Jnsioneäia Sanggup Mel_akuken Pe~eriiltah~n Sendi:ri Den- · 
gan Baik" (Senator M.ALO;N:U: heeft vertrouwen in het Iridöneäische 
volk en acht het volkomen tot zelfbestuur in staat) een beric 
opgenomen, gedateerd· Djakarta, 7 December -1948. Hierin word-t_ . 
een verklaring opg-enomen van de .Amerikaanse Senator MAI.i>NE · .·· 
~aarin,deze zou hebpen gezegd, dat hij vertroUwen heeft'J.n'het 
Indon-esi~che ·volk en het volkomen_ in staat fJeht een ·goed zèli.i. 
bestuur te vormen. ~ ·. . . . . 

_Hij baseert deze mening op het feit, dat er volgens hem vol-> 
doende gesch_0olde Indonesi~rs zijn, die in staat moeten·worden 
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geacht, een leidende- bestuursfunctie. t~ kunnen vervullen. · 

· Mede wijst hij op de mogel.i·jkheisi tot het vestigen van· een 
eigen_ industrie, de grote im- en_ exportmogelijkhE?den n~ar en 
van .Amerika·van koff"ie, kruiden en ~specerijen, trn, ol:~,~n en 
dergelijke. Verder wees hij op de 570 millioen dollar, welke 
Nederland van Amerika heeft geleend. 
Wijzende op de communistische overwinningen 4t China en het_: 
gebeuren in.Europa merkte hij op, dat het de wens van Amerika 
zou zijn, dat-er rust.in Azi@ zou komen. Vandaar het .Ameri
kaanse streven naar stabiliteit in Azi~. Het is hierom -aldus 
wordt besloten- dat .Amerika zoveel interesse h~eft voor het' 
gebeuren 1n .Indonesi~ en. de verhouding tussen Indones i~ e.q 
N'ederland. 

Op de pagina's 11 en 12 is onder de ti tel ''Keàudukan Wakil ._ 
Tinggi Mahkota" (De zetel (plaats) van de Hoge Ve~tegenwoor~. 
~iger) van de hand ven Prof.Mr nr·sUPOMO een artikel opg~o~
men. Hierin,wordt, yerwijzende naar een berièht in ~e ~euws 
gier'' vap. 20,November 1948 en· de beslui ten, zoals deze dJen
a~ngaande _genomen werden op de te Den Haag gehouden· con:ferèn-· 
tie- _met de vertegenwoordigers van de -Federale Stat~n, een be-
schouwend ov_erzicht gegeven van de· plaats, welke door de Ne
derlandse Hoge Vertegénwoordiger wordt ingenomen. Hierbij 
wordt opgemerkt, da.t de_ze aangelegenheid een punt van be- -~•--' 
spreking zal zijn bij de onderhandelingen, welke te Ka+iurang 
zouden worden gehouden. 
l'{ada·t op critische wijze een overzlicht is gege"lfen van· de . 
plaats, welke door de Hoge Vertègenwoordiger zal worden in• 
genomen oij de in te stellen voorlopig.e federale reg~ring; 
wordt opgemer~t, dat door het veto-recht, dat aan de Hoge 
Vertegenwoordiger is toegekend, de bevoegdhed6Jn welhaast gl!o• 
ter ·zi-jn dan tijdens het pa·s afgesloten koloniale tijdperk~ 
In dit verband wordt vooral benadrukt de positie, welke dQor 
het leger en de legereutori te i t~n kan worden ingenomen on~ér 
·he:t mom van de z.g. nood.,toestand (staat van oorlog en staat 
van beleg}, vooral omdat het oppercoiilmando van het K.L., K.N. 
I.L. en&JIKoninklijke Marine in feite herust bi-j de Vertegen-
woordiger van de_Nederlandse Kroon. 

/ 

Op de pag~a's 13, 14 en 15 zijn verschillende korte per.be-· 
richten opgenomen. · . 
In een bericht uit het te Gor9ntalo verschijnende weekblaa· 
"Suara Muda" (Destem der Jeugd) van 18 November 1948 wordt 
de .mogeJ.'ijkheid besproken van het instellen van een tweede 
militaire actie door de.Nederlánders tege~ de republiek ·rnüo-
nesia. In dit verband worftt de op 21 Juli 1947 ingestelde · 
poli tHUe actie besproken en een koloniale oorlog genoemd. 

tHet instellen van een 2e koloniale oorlog wordt psyojwlogi.sch 
onjuist genoemd omdat velen ook in de voorlopige federalè · 
,staten in de republiek Indonesia een model ·zien van de werke..:. 
lijke vrijh,eid. · · 

In e~n volgend bericht is een resolutie opgenomen, zoals deze 
werd aangenomen op de volksvergaderingen, welke op 14, 16 en 
18 November 1948 door de afdeling Belopa van de Partai Serf ... 
kat Islam Indonesia wèrden gehouden ~ door 300 tot 500 per
sonen werden bezocht • 

. ' 



/ 

In élezè r~solutie, weik~ is gedàteerd Bélopa, 14 Noii~'bèr -+',:,.-. 
"'-is· orider_tekençl do.o1" de -voorz-ittèr 'ABDUL WAlLAB en de seor.e$li7~-:"' 
· ris M.ID~rs;· wordt aan de in te stellen N•I.rp • ...,reg~ring vero:-

zocht1 ·· 
le Op 1 Januari 19~9 de vrij~eid te verlenen aan geheel1Inàg~ 
· nes ia en vim deze datum nie"e ·af te wijken; ~: . -: · 

2e Deze vrijh,eid te verl·enen- a~D: alle. in,geze:tenen van het -~!.i 
bied, dat· voordien viel onder· het bJ'grip Nede~lands .InQ:~·-; 

3e :Êr öp aan te dringen, d.at ook de repl}bliek Indon~sia :~~-(··; 
worden opgenomen ·in de Voorlopige' Fedér,E,~le ~gering , (ftf$i!..:..' 
rintah Interim Fed.erál). · · · .. · · ' ~~--

u..t Er- bij-'de.N.I.o'l' • ..;:tegering op aan te dringen·,.· dat ~en._p~-~~ 
tiek zal worden_gevoe;rd,· zoals door de ~.s.r.I. wQrQ...t~'VAA~
ge~taan. ,Derh_alve het voeren van. een .zel:f'st~nd~g pol~'t:(e~f 
r.eger~gsbelei.d. . , . · . {.?'f,,,. 

·r ' " -:./· ::_'. >:S'-,,; 

In een bericht met als titel "Suata Drama" (Een drama), -e':'V4it~. 
genomen uit het ·te SUrakarte, verschijnènde dagblad 1tGull:t.ûlr!îs";.; 
van 1 December 1948, wordt ·de ui:t~ating van VAt;f J?ER' GOIS · . ;:x 
NA'l~S, . dát wanneér_ mem thans met Indones ia niet to'!i. e·ê!J; ::"!f i 
g_elijk kap komen nlndon_ésia ,een. dra~a" za~ worden,,. il;l. :q~ ··: §::· 
beschóuwihg genomen-. Hierbij wó;rdt .alsLleidende çorzael~ .-v(' -;> 
deze uitlating genpenid de opstand van de ~.K.-I.-Muso. ~- -·-6\i~'t 
Ten àanzien ·van de onderdrukking -van dez~- op_stand door :dé~.~~~~:'0 
Hatta...;régering~ wordt o,pgemerkt, qat'" dezé in k.le.rlka· met::~.1\~:';:,~,::y 
stemming werd begroet en.hierin wordt'gezien een téken·~~i;.;'J;> 
kracht der republiek.. · · .· .· :;,-:-&.;:- · 

' I ~ ",.'• .. _' •{:> 
i"~ ·'~ 

In een onder de titel 1'Politik Synthese" overgenomen bt'r~,·::_;, · 
uit het te :fontianak versch~j:nende dagblad "Egrneo aana·t~ 
29 November<l94$, rw:ord't opgemerkt, dat het dè wens ZOll~Z';L 
van de ?0 millioen Indonesiärs, dat de eenheid en de Vrt$ 
zal worden verkrègen voor- geheel Indone.sia. n. i. het VÓ'l>' 
1ige Nederlands-Indisch gebied. · · · · · · · ~~/. 
·Tegenstellingen, of synthese of anti-thes.e., ~oals he,.t ~:IJl::· 
oèricht wordt genoemg, zouden te dien ()Pzichte b.ij de bév 
king he"tïzij in of· buiten de rèpubliek nie~ .besta~n. · · · ·--~ · 

In een ander bericht, overgenomen uit h~t te-.Batavia vel;-s_:· 
. nendè. dagblad "Merde}{art van 9 Decamper 1948·,. wor(ït" med:ee;~ 

dat op -last ven de Resident van Ea~djarmasin· -in qe k_afh.t1U)l· ~-
_Bungknlan {district -Kalumpang van het lands.chap T~autun}J;;;..·:~;:.-~~ 
Sampanahan) vele personen w~rden gearresteerd, die l~~ ~~á~~~ 
van de Landschaps~aad te Pulau Laut. Reden van deze arre~~< 
tie werd niet_ genoemd~. · · ·. · · · ""'---
- , -- ~ · · • _ ~~" ,.-~- o,.:;_~ir" 

yooxts is ondèr ·ae ,titel "Dóorstoot" nog _opgenOirf~n ~"èn lf . ·"''·<>. 
uit -hèt ~e ;Tegj à v:e:rsèhîj)aende .. katholieke dagplaQ.·~ ~iä.uj'ff};;}> ': 
(Leven) van 6 December 1948. - - . _:.. .•-- - - · · ·. 
Hi~rin ·word~. GPgemerkt, dát _de dP?+' ~e N:edoe:~;l.ana.'E'.:r,.§ t~.~ge~-
·blokkad-e steeds .meel: wordt ... geoonsolid~~rd. ·Mat deze otn;~so 
datie w<;>rctt echter~- óo~, de· tttem~lastrijd-weilie n9-:à}.~éh'\ 
wordt gevo.erd steeds J.Il tensj,~lVer,. . w-aar:b:J..j men er rèkei.tiii ·' 
moet. heud:en, daj :..deze strijd_ neg ti;êntafl~ri jaren krui W:ö. 
gèvoe~(!.. ~-- - · . · . · · . · ~ · _ .. · - ::t::-,f . «i 

C.of<: buiten. het ~?ep:qblik~'inse .gebièd -aldus wor-dt. epgen.ter~:t~·.:~, . 
wo.rdt tháns de -~pe7-Û:l.l~ ge"'[oerd. Hiervoor wordt VE)niezeti;'Ûfi·é: -~ 

· de desbetretf.e~de l:le~io.tlt~n; ··.ui tge.g~ven doo;r -d.e ;CDiéÎfsi;:F:t:''t. · " 
-\. • - --- '- -· • . _i ~ •.• ._~~-·- . 

,c;:t~(·,;),ii~,k:~;~X]{,~f~)~ 
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Legercontacten. 
Oni aan dit alles paal en perk te stellen is de hulp nodig ven 
Londen en V'lashington, tèrwijl daarbij ook de houding, zoàls 
deze wordt aangenomen door India en Birma niet onderschat 
moet worden. Einde. 
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~>Onderwerp: Wa:rta Indonesia. 

GEHEIM. _..,.... ___ __ 
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Ten ver~îse op het. dezerzijds schrijven N'o. 23.5 A-'49 .d.d.. 
11-1~·~ wordt pierbij, ingevolge het telef~nisch verzoek 
van de Heer Van der MOST vàn 18 dezer, uit de editie van . 

() ·_J-6~-.. "..- "Warta Indones,ia" van- 31 December 1948 No. 52 en 53, voor..;. 
r lopig alleen datgene toegez.ónden, wat betrekking ,heeft op\. 

de mili.taire actie in Indonesi~, zoals deze .werd ingazerp 

l 
op 18 December 1948. - -
Hierbij zij· aang~tèk~nd, dat deze editie .v-an ''Warta Indo
nasialf slechts_ in bep. erk.t_e mate werd verspreid en ~lleèn · , 
aan de meest vertrouwde leden der Perhimpoenan Indpn,esia _ 
en a bonn é' s werd to egezó,nd èrh · · . · . 
Onder de titel:••Tekat kita", is op de pagina's·! ·en 2 een· 
kennelij~ als J;"èdactioneel .bedoeld artikel opgenom~.Q.• R-et 
artikel vangt .. aan met de in,ededeling, dat voor i);e tweede: 
maal in het Vad:erland (di tanah air ki ta} een k-olonial~ 
oorlog is \litgebroken. Voor de tWeede maal heett de Ned~r• 
landse regering een gèwapende aanval gedaan op het volk va~ 
Indon&si~, omdat-middels onderhandfflén en de.blQkkad~ nie~ 
kon worden verkregea, wat men w~nste. 
Bij de lanadurige opderhan~~irigen heeft de republiek:her
haaldelijk vel~ en g;r-ote concesales gedaan en Ol? veler.J;.ei 
geblied aan de wensen dar N-ederl·an~se regering tegemaet ·ge..,. 
komen, doch andanks .dat -heeft de Nede~landse r~ering ~e 
R'Emville-overeenkomst met de ,republiek Iildones+.~ verbroken. 
Riaruit is niet aJ.:leen voor hen · ( Indonesi~rs) ~aar voc.;>r de -
gehele internetionale wereld, duidelijk gebleken,, dat de· · · 
houding in deze door Nederland aangenomen gelij,tc. ~$ aan de 
houding van een im,perialistisch land en het in f'è'ite de- be:... 
dof2)ling is het Indonesische volk wederom te over~eersen, •· 
Ge.en eeluk en vrijheid wenst de Nederlandse reg~J?-ing :het 
volk van Indonesi~ te brengen (geve:n:), doch het Wi~ ons _ 
Vaderl~nd weer terlig brengen in .de staat, waarin dit 'Ver ... 
keerde voor de 2e wereldoorlog. · , · · 
In dit verband wordt er op gewezen, dat in Indonesi~~ook 
thans nog geen persvrijheid zou bestaan, terwijl in de door 
de Nederlanders b.ezette staten vele personen wóJ;"den gear
resteerd en gevangen gehouden. Ook het recht van v~reniging 
en vergadering.is aan banden gelegd; z.g. geschiedt dit 
alles onder hét "mo:rJ." v~n bestrljding van het communisme,,. · 
doch in werkelijkheid laat_ de Nede:J!landse regering hie;ron-.. 
der vallen . alle verénigingen en leiders, yelkê \haar- niet va J;.
geval~ig zi,~n en noemt di~ dan· comm.unist-isch of O()nmiuni:~ten, 
w~rarb~j zij :taet dan nog doe~ voerkomen, also:r dit ee,:q. J:rij""' 
dr6\ge zou zijn voor d.e internetienale bestrijdiJig v'an hèt 

- o·o:mml.ln1sme. ( dengen soko~gan kaüm kolot tntern.Ssionàl.) 
Vervolgens wordt er op g~ezen, dat het. IndoneeJische .volk 
alleen vr1j en· ,g~lUkkig kan zijn in: de republiek :tndone~i~~ 

' ;,•' 



• J 

.-

zoals. deze w~rd g$l)r()o~~meerd op .J~ 7 A~!ls:tl.lfJ 19~54! ~:i~~· 
gro~dwet -va;n. de· ~eJUJ:bli~. ~done$1~t w~~~e~ a.~n. he$. ~- . 
le mç)g,E!.l.ij·ke ~ec~t~~ als yQJ.k g~geven el:l- SEW/~~:t-b<>rs!l(Ciz -~~ · 
dèzer grondwettelijK~ r~c]lten zj_jn even.e~s ~Jas·tg~l~~ ~:r~; 

- en gew~a-rbor~ bij_ ~llet "p~ogram n~~ion~~1tj~·~&da"t )l:G~r.~a:it 
·- alles niet nod-igSJ~s een: door. q.e ~ed~:;-lana_.-.g~reeer:d.'B .· : 

ver,enigE;Ie Staten· van l!ldol':les:tU. Dit te· meer, om,dat. -d~ re~_ 
puplielç :1n~t· b,.aar le'ide~s- door het volk gekozen werd.. · ': 
Vervolge~:s wordt .de vra.ag_ gesteld, hoe de .houding Vf:!~ d~ , -

- republ:;JJè~_ipse r'egering ~~0~v. ®· N~erl~nd_sE! !~geriä~. v,r~s:c~~:; 
welke vraag áan een vriJ J.litvoerige- besprekJ.ng vror~t en:(!~· 
worpen •. -. ' . . . ' - . . . . . . ' :. -_1 - ,<~· 

Kierb!j· wordt opgtmterk:t'1 dat zol~ng de onder}ltw.~~lmg~n .. : . · 
mët d_f( N·eQ.èrlanders we~d~. se:vo_ erd, . dp.o_r de r-epub~ike_ .. _·;Ln_s_·e -•· 
regering geen duideJ_ijkE[t(werd aangenomen,; terwijl )?.pt d'~· 
wens. WaS van het J:ndOiièsische VO_lk, dat er een -m~~r a~~· 

·-. v.aJ.lende he!uding :iou-woi"den ,aaneénonien. . ' , _· ·. 
Er werden te. veel b~palingen gEimaèkt, waardoo~ het vo,!.k 
werci tegeng~}louden•: .AJ.s~ VOQrb~.el9, wor~t. hie:r g~èemël.: :~~ -~ 
.Hrasie.tialisat1è". { bê~oeld wordt vermoed~ ijk ·'tt.ationali~ t .. 
satie'!) ven hèt·leg~r. · · . · · . · . .. . . · · · .. · ., . 
Hièruit werden de' meest link~ gtlorienteerde elementen vê~:: _ 
WijderQ., ·.oftewel ·zlj' die vpörstanaers waren vàn hf't'· ~#i.1;tL. 
-gram n.asion~l" en een "'I1atio~al~ reg~ritl.g. '! . · . . . _ .·. · . :=~ ::;;'~"-/~ 
De aatta~regering voelde hi:er e -chtet nie~ts ·voor, 'W~S:t,!-AQ,.~;{{,;::; 
_het ·.n>li<: weri'L tegengeliouden •.. ·. . . . . . . ·.· . . . ~ ~::·:~>;·· 
.B+J ·_ he·.t voe~~n van de. l:n~.it:enlendse ·p~lirt-ie~ wa,s Dl:~ ;~e. · >-< 
veel: georief);tet:trd op Amel'ika .. en FllgeJ;and en ste-lde men tè 

. veel :vertrouwen in deze: twee 1riJ,periallstische l"ä:ri<len~.>>,. ':. 
Ra-èW~l het ·~eltik V8Jl.Gle repubti~ 9P· .. ·ll&t _spel·"áton_d) ~il.rti-~ _ .. ~ 
de de ~tta~~~E$er~g haB.J:" bt1it.enlanc~;ae .PoJ.it+~k niet ,q9!~Af.:>~_ · 
quent te vo-eren:, met als g$vo-lg, dEtt er thans weer ~~a \'··. 
is- m 1:ndon.esil .. - . - ·~-·:-~.--~ . 
Het g~volg-van dit alles i's, da-t er thans voor.het !J:i~e~_. < 

nesische volk weer een d4i'stere tij-d i~ aangeb~k.en én ll:e't-,'. 
vel!t .mög!;tlijk weer &.SJtUime tijd zal· m(J.etén: ~&VEm onde~~;$~/' _, 
~e ~llende en mar,teliligen. - · . - -- --. · · · · 
Bij dit alles moet ni~t w.orden vergeten1 d,at·, de repub~iek , 
is ontstaan uit de drang ~ de wil van 'het volk,. zoä:aP" ~, 

. zi1 niet t~ dQden is_/do~h ~ebore~ uit de wiJ. v$1 hèt: Tf:];k. ~ 
za.l her.rijzen tc;>t de 'V'l"ijheid zal .ziji1 verkregen.. : · ' -~ -
De overtuiging, wordt _uitg~sprokEm:, da1ï het,·gt:th.êle .tmdon . .&,;. 
sis,che volk~. b~ataa:tu\e uit l.andb~uw-er·s,w$)rklie<l@n 1 . 1it&t_llit't". · 
1~ en de stude,nten, .z!ch li~ver dooQ. zal ve-chten ·dan". -•. 
de vrijheid Pr!js te geven. . ' . · -· ·. · ~-
Het .artikel wcydt bes1oten tnet een oproep áan alle Indo
nes1Jars, waar zit zieh ;ö0k· lJl.OÇhten b.e-v~den, · mee :'te leyé.J.r 
in .deze. strc.iJd mè:t h~t Indonè~i_$.ohe vólk. · · . . ·<.~ ~ 
Het is on_ze heUige ,P.lioht :Q.._et Pidçnil.;ê$~à.{}he ~lk. daà.rbij 

e hèlpen ~· te s·te~·ea, zoals_ ~. d~"gróndiè~ : •. h~t· ttj~9:~ ., 
{Ç"a.m nas_ie>n_al"_· i.s be.R_·_a_;a_ J.d •. "Se_ka_l ___ a. Merdeka,_ tetap :Mèrd.'**if-~ · : ·J 

:.{ é,ens VriJheid, . à.].ti~~il o;vr~jheid~ ·) -· .· . ' . -. ~ ' , .... , ' 
< 1 -·-:::, ; .~ . -- .- - ,~· -. ~'-

O.n4er de titel: 
.Pa8iia~t:g 2 .én · 
;ç~~éh~;men, . 
d$·t: q,o~or- d.e 
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- ta1i.re actie in. J:lid9nêai?! werd s~mèngeste+d -e:n .ci;t-tgê:g;ev~n-•:Ef;;_t~f~~ 
Het '~àrtik:èl vangt,_ aan. me~ Q._e. mè<,\e~eling,. dat c!~-. ~® :". -:~,_:~-} 

- , ~ :pal.adja:r· !p.doh~siá;' ,e~n ·y~eniging; is Vàn .in··Ne_d~J..-.t~if:~<2~F'} 
- met .eén · st\l&iebeu:rs 's_1a~dere!ld~. ff!\!~:Lino-~1;;-q.de~ten~ ·{e~ jl()~~ :•,t- · j~ 

· deze vereniging_ 11'1/ verl)~n:~t_. d~f_.Q.()or d~ J~eaer;ands~.~;o~ . ~~_:'· ~ 
ge:uihg tegen 'de- reepubliek · Ind9neSi~ _1ng~ze1:;te~llûl.~ta:J.,~:E:J~--~- :~o:ê. 
actie een manif'es:& werd u~tgegeven. ge);Oic_ht to:t b~1:; ~ed'$1;,~;~} 

. l.andae volk,._,_ · >. , .. . · ,.,· - _ .. · . . . ,.,_,_._,_ 
Opg~merkt ~rdt, dat ~e . uj_tg:L~te van dit manif~st · :me:t 

· le 1nstenmillig door de schr.ijver is Qhtvange111 · yoor~omc:~;a-"t~t··: 
deze 11J,Uitaire ·actie daarin t~~ sterksi;e wordt atge·J lt~1tll"<:t•.~ 
Izf·:ait Jnánifeat .wordt e.éhter - ;aldus het artikel . ..:. 
gezegd, d.a·t dèze actie ~werd ingè_si;eld met hét d9~ :}'Man._..,.;:
bersih kan terror·ismett (tie ·terroristisob,e benden op ~-
ruimên) • , . . . · . ·· . . . __ 
Ve;i-der blijkt uit llet manifest· nog te ,veel, d,at de RUpi ,<--" 
ook_ thans ·nog· d'e- mening. is. toegedaan,, dat de Neder,l.Sp.dé~s : > ·. 
midd'ela bes_pr;ek~ngèn met Iridoneai' tót- een óvereenkQm.~t _ _· 
wensen te komen, ook ·al zijn zij tRui> i} thans -·tel.eurge.; " 
a~e1d en besohàamd. ~tynaakt in -~eze verwach"t?izig, _. . /-- .. , 
Bij dit al.les moe.t men in Rupi-kr,ing.en we,l bedenken; da:t _ ·. 
·ook zij verpliçb.t ~ijn~ tha:tl~f n~et u!tsl:uite;n.d .h\lll s;tEI!'L - :; 
tegen d'e-ze militair_& act1e te 'doen hor~,, bij dé Nè~~~ -:c:-
landse r.~g~;t-~g, dóoh-bi..-J he:t ge~.el.e Ned@rlen4.ae vo~~-~ ~ ·:: <_ 
Vooral_ moat --Zlj .. zich daarbij richten tbt' de m'ea:'P :pre.Sf!;~s~\ -:· 
'S·i·eve g:t'Qeperi. in N.ederlan.d en_ ;is zi-j_ yer:plight,. oln :m..e;t;.-.,:·._ 
·deze groep.en samen ~te werken, . om op dezè~ wijze haar 'Stem 
te d.oen horen bij de Nederlandse regerilig. -- _- . '-· :. . · 
V~ij uitvoerig w:ordt. dan gewezen op de7_·a otie, ;z;oals;_c.f'ez-e ,·: -
do.or de progress~·ev~ gr-O'epen in N ederl.~d ~erd ge:v:9~r~~ · 
Door de redaoti,e VBl:l het blad w:ordt hierbiJ tussel'l ha~A e~,-. 
med-egedeeld, dát zij in het volgende nummer. van "Warta: ma• -; 
donesia" meer uitvoertg op deze- actie· d-er · progressievè= " ~ 
~o-~pen zal.terugkomen~ (Dit nummel" werd eohter'nog rii~t -- ·. _ 
on_'Pv~gen. o.) · · _ , -- . . , "" 
:QJada:t er op gew$zen i-s, d,at ,de N~d~~landse P.rdCr-ssie_l\l'e ···---~ 
:groepen_ OP: even· sterlee Wij ~e haa_r afkeuririS ha:po~: uitg~ .. 
sproken bij de .Nede:u.lendse regering t.-o.v. de lll1l1 táir-l:t: : . · -' · 
actie in I.ndo:p.esî~, yrordt opgemerkt, ~at ··eJ:' vo-or de R~i: . -... , 

· geen bezwaren kunnen besta~p:, Ol;!l met de a.àd~~ :tp.'don~sJ.•. , 
s~e en Pr.9gr~ss~eve groepen J de ponsequ_ent~ ·antt~1tnp.e7:'i.... . ~
slisten) a~en t:~f we.Pken en_ ~r op ~an ~~· dr;in-g~ tt~ze ~iJ.t1;.;_: 
ta1re aot,ie ~e s1iakelf in het )lel.8llg van de rep.ublj.ek Il:icfcr.;; · 
·nesi~ en het Indonesische volk. . · . · ... · --,-- · - · · · 
Hie;rop wordt ~een ·gedeelte ·van _eea. p81;sage ~it· ~t ;man~· 
rest- -ae~ Rupi gecit_êèrd._.,lu~dende als volgt:~ . ; ·· .. - .. / - . 
"i~ kini aangat 'f?idal:l s~:1;\idjl1· untllk -m~nqu.skan perhuhun:gan1 aj•!J88 dilaP,a:nganêc;.\cebuda,jaan { cul'fsu~J · d~ngàll·~lan,~.a•-. _ · .·· 
Hier'J?ij .wordt opg~m&pl:cti· dat de 1Jt~i zich hi,e:r( aan _d~ ... · _ 
maatscha-ppij ·voor~oe't; a s:-~ijnde ·een. Indon.~sis-óll.e 11at-i0~á~, 
ll~tiaelîe ~9ep, .wat .ten. zeerstJ;t wordt t~egejliiolit.: :V:êi",;._c -
w~cli\ -~ràt · eeht,.er, 'at' èlé .Rupi de".vellf9 oons-éqR"eiiti~;~van. ~ · 
d! t d.~or haar iiig~no~e,n ~taP,d.P!Ult .zal àap.:!a~rd~ :_ -.:. do~qr..· ·' ~ 
vo~~P:' en wanne~r ·de~--~l:i::t·ai~e: ~ac1ïi~ va~ -Ned~;r;L:~d/ te_geiJ; _ ~ .. \
_g,e ~epuöl~ -zal· ~,i'jA _:bPejn~i~$1 Jvot toQ;id} ~- ~iJ :l0~fà.~h<en : ·.··.~ 
oo~~eq{l_ent .. ll:et. thaps~ i:tlSfiB?:tnen .~ltandP:ll:tlt- z~l_ .Wo;r,-:v:ç~~è!l~ ··--~' 

. ep. ~e '-studJ.~b~,~~n c't~r N'ede~J;.~·se .:t"e&ering ~e:t.: w&.~i,~~n. • .:··" 
-~~1ï zij ~4~ .. ~;~tt. d~. ~s .d-e ~up;t--~ge~~kt~.(Jtup,L~-~;~4.> ;-~:-: .· 
d.:t ~:tj~P'11l ~-- za_~ : __ me, !l.aa-~ ·c.~iet ;mee:b lqlnnen gèto.veà<(v~~;;-: ... · · - ·· · ;;,~<'_.- _ · ·- ·· · · t~~e~J •. · · · · ·· 



wanné~er ·aa R:uP1 ~~1 l>~slu:ft~ -tti~ stUde;r:en z.onc1er d~ -ll~~;-' .};.~ 
van de stût\~èb(:nu~zen ëte~ ~~~èrl~ds~ re,s~,r!!le;.~_ ~,en:~~- ~~I)f/t 
daarin kunnen wor.den gez:fe:n ·:eep. 9f:1"~r, _'d,r~tw~r~ g~}):;t'{H.tllti:-~~-.!,~ 

-·voor h'ett- Ii:idort'E3$i$èhe ·vo;Ll:t · en-a.e, grpt~ strijd' v:o.or. ;_4_!fi, 'c' \ r.:;; ~, 
VI:iJh~·?.ëi_.- :Z<Y~eoht~r pl:~óht-_.biij~l!n,; _ <la't_ dê Rupi d~' _e.;t~.D:-_J:~,~~~~~~ 
c19e~d.e èon·sé.quent-i,e zal ve~~a~lozex1 (I.!.~e:li. zal_ ~.flkqDl~h} ::'~~'-\ 
dan ken in het door }).aar uitgege1fen man·i:f'es-t geen ·ru.t:Ul«i'-·:; ,': 
wórd.(;}n . g~~~en vt:ih -steun .en v~rs;te.rl<:int$ .van een. n~t:iotuu~- .... :_ 
strijd • al,dus W~J:""~t- h~:t a~ti.kel be~l,o:ten.,~, _ ·. ·· · :'· :: :: 
Op pàgi.D.a 6 is 'hét zowél_ -irl Cl~ Nederl:andse f\ls in d~e )la~'_;;">' • 
J.eis'e taal ~g~stel_de manifest'.o:Pgenomen, z.oa1.s dit w.erd .; .';i 
samenges tel.d en Uitgegeven dO.or . de . 
a.- Perhi:m.P~an In.dE>:äes ia •. · · · · 
b• Perk:~ulan islam. . · _ , 

- o. Persatuan·Penaudak Indonesi~. 
-Het' .i.Il.de -Nederlan&se taal gestelde manife.st -yplgt hi~ :~. 
~ e]ltf)nso .-· · · 

_ On(lerstáande J;ndonesisohe .organisaties 1ii NedezoJ.mrd.-· _ ., .. 
sp.reken 11ur1 a:f'schuw e~-- vel"9ntwt!al"d.},.ging ui.t over h.it b-~- : _ 
sluit vän de Nederlandsé· reg~ring om"· ~et' best~nd,: 4~:t-"'c1o,~1.(,~·; 
,de Vei.ligb.e_iqsr.a'Sd_- is· bevolen, ·:te ve~breken en t.én tyt,eë,le:"-~:_ .-._.• 
· m,al.~ -een groo-t;soheepse mil4 ta:l;r'e, ag1'essie, _tegep; d·e a?•.t>~{!,·•·~~/-"-~ 
-bliek Indon_esi:J- t.e :ondernem(n-e · · · · · · · ··· · 

-
Pndarlks · het-~fei t, ~at d_e te_p"ubliek a en cl~- ei.seri van N.6-de;tÎ!i. 

· lan.éf vergaand Js ~-tegennoet ~~~om~n., is de Jle·c;erland_ae· #~$~.:. 
~ilig. tocli overge-gaan tot het. gebrUik van, wapengeweJ.d :t;;eger~='\ 

-·~ ltepttbl!"Et-k. ·-- _ _ · · _- ·· . ' · · · ·: --- ... "~:: 
- '~ ' >< • - • - - ' ... - - ~ ---~ :•. ~ ,-;~i~~--,·,~:~ 
Met deze f~.i ten voor a·gen i.à het_ .ons nie~ mog~;Lj;jk- Sf)l.p~t~''Ä ·: 
te soh~mken aan de er.tkSt ~n Nedl!lr,l_an,d om ;m~de. te bc;>J.t'IÏ:~Jiî~ · 
a,.a~ ,de ~~u~ereine ~~~enigqe Staten van Indo11esi~ in ~~c-/.( • 
liJkWaardig deel.g,enpo~~~ohap niet het Konlll:~iil~"~· -· .·; · •' 

}. " • • .• • • -<- -··-

/ - . . . . ~ ~ 

Zij verraden inj;egen~~e-e~ hét voo;rnemep .va_n Nesierland .9m, 
he't koloniale re'gj_~ te_ he-rstellen. . , -· -- · , ' 

Het is daarom onze ove'rtuigihg,_ d~t een samellgaan .. met N~- ; 
.derl.and onmogel:i,jk l_s;• · .. · · """ -- .·-, · -:'t::: ., 

_ ~~gep; qe mil i ta-ir_e agres~ié p~t sl.e-ohta een vastberaden· 
s-t_. __ · rijd_ van hét gel:l,e.Ié In __ dO!l~s:tohe ~volk;, . Hi~rtoe· roêp~- - -.
-'!ij~ ~lJ.e pari;;ije~r en. organisaties. in Ilidon.asia en 1ri het§ . 
ouitehland op, om -. geme,ensohapp~lijk: :r-r'on~: t~ v()rm.en.'~ --

.i.. • , • . "• c· .~: . . ~.:'' .. · 

WiJ We~E?~m . een Vt\'der~9, vr~j va_n v;'Bèrnde ~ invli;)è(ttn~ :q~e r ._ 

onze vr~jl;l-eid· en-- ons z;(:ft:f'besçhikk!ngsreoh t z-oYdén wUleJl>> _· _ · 
b_eknott:en-1 / - · · · · · · · · ... · · ··. · '. : 

~ . ~i 
;.,-- . 

~-. .j 

· · · · .. ~e;rsatu~ll>. P~~R<iWi:: ·lii(;lo!lè·~~'é --
. ·· .. - . - -.. -.i-:;-- _; _- _. -. ~·-~~--
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Op pagina 16 is een spotprent opgenomen, met betrekking 
tot de mil i tE.l'Ïi"e actie. 
De N'ederlandse regering wordt hierop voorg~st.eld doör een 
Herodes-figuur te päard. 
De vrijheid (;Merdeka) wordt voorgesteld door ·"Ib1l Indo
ne-sia" (een Indonesische vrouwenfiguur) •. 
Een tweetal vliegtuigen wèrpen bommèn·op brandende Indo
nesische woningen, t-erwijl een tai).k en een kanon deze ·wo-

n.ingeh beschieten. 
Het geheel draagt als ops-chrift: 
HERODUS. Memerintah .untuk menbunuh sem.ua kanäk2 jang 
hidup dalam Daerahn~a. -
(De grote Herodes geeft opdracht om al d e kinderen (kana k·~ . 
die leven op een b~paald grondgebied te vermoorden (doden-i- 0 

In een onderschrift wordt- hieromtrent vermeld: \ · ; ' 
HERODUS (Permerintah Blap.da}, 0 mentjahari analt (Kemerde- '+ · ,_., 
kaan) dari Ibu lndonesia~(Republiek Indonesia). 
Sebagaj_ telah di njatakan oleh Riwajat, Kamerdekaan Repu
blik Indonesia tetap di lindungi dan kemudian akan di 
lindungi ol~h JQal:il :Ra.yat Indonesia sè umumnja. Einde. 

~~--7---------------------------------------ö:-;:------
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~ Bijlé;gen: een. 

G E E E I M. 

Ten vervolge op dezerzijds sci·~n.Jven no. l0!'1241-I.:.4'7 Vé1n 31 
December 1948 vJord t hierbij toegezonden 1 §X:.mu.;plEwr vt:n het 
door de 1-'erhinpoemm Indonesit1 te Jim.ster~n ni t[!egeven vreek-

_,.. blé:d 1!\;c·rt~· Indonesiei!, n.l. no. 51 VEm 1'7 Decenber 1948. 

In deze editie is op de -oc.>rdrw 's 1 en 2 het gebruikelijke 
buitenlsndse overz· t OPRenomen. 

"he él s 01 c r- el· 11 Dj ermsn" ( Dui tsümd) •:mrd t een uitvoerige 
ui tesnzetting gegeven v~m de gemeen term<dsverkiezingen ,- welke 
op 5 December j .1. in het ~Jestelijk deel Vim Berlijn werden 

·gehouden. Opgemerkt >.vordt;,. dat 60% Vêm de stemmen v.·erden .uit
gebrucht op de -ullse sociplisten, welke déwrdoor de overwin
ning hebben belweld."' NadBt er op gevrezen is, èl.éit meer dan ~ 
millioen imioners Véin -3erlijn net het com.nnmisme symp8thise
ren, vrelke tegen deze verkiezine;en rsrote demonstrPties hebben 
gehouden, ViOrd·t r:l8degedeeld, · c1ut d.oor de .3. E.D. e'n ~mdere 
consequente progressieN~ Rroepen niet a~n deze verkiezingen 
v_;erd deelgenomen. 
De 'thé.·ns gekozen gemeenteré>H1sleden zijn het vo-lkomen eens 
r'let de Engelsen en Amerikanen en zond.en niets émders·vormen. 
chm een poppen-gemeen terEwd. In l1et gel1eel -uldus WOJ:'dt op
f;emerkt- ktm niets èmélers vJOl'è.en sezien dé:n een ~mti-commu
n1stische n ct ie, Yielke onö. er dY:E,ne; Vt•n En:_;;elémd en ArrJ.erikéJ ~ 
vJordt u. i tgevoerd en doet denken twn het Dui i~sLmd v<:n 10 jw:rr 
celeden onfl.er Hi tler. rr·eeen tet (;eheel vmrd t e;ew~H·rschm·rd, 
r1et de vol{~endE v:roorden: ltDie ~eist er die i eh rief, vierde 
ich nicht los 11

, \vut· vol2;ens lie;-t c.:rtikel in het :rrecterlc.:nds 
vlil zegf:;en: "viie v·.rind'Zéiédt, Zéil storm oogstenu. · 
Op de gebruikelijke rJijze ~cJOrdt dém weer een beschouviine; ge
gegen over liet imperié,lis~1e vnn Ene;elémd en iun..erikél, dt'lt de 
vrereldnwrkt vvenst te heroveren, éÜ moet dit ook zijn door 
vn·}Jengevreld en oorlog. Het is dm;rom, dé<t de voll<:ereri v~;n de 
\iest-Buropese l~;nden het Pruis:iiDh mil i tédrisl!le vrord t opge
droncen, \J<:.;t ook duidelijk Vé\1 t VWê1r te nemeü in de politiek 
zoc ls deze door .Amerikç; ten Oj_'JZichte v1:m D<ü tsltmd vmrd.t ge
voerd. Gev;ezen vrord t den op de industrie in ;i es t-Dui tslémd 
en de ontmonteling llierVéJn, '11elke op umdrint;en vé;n Ar'1erika 
in een zeer lé ngzêié:ll ter-1po geschiedt, met llet doel deze weer 
dienstrJ'é',éJr te ~'leken eééll de volgende oorlog •. 'l'en einde dit doel 
te berei'c(en wordt zelfs df Mé~rshHll-hulp hierPun dienstbN1r 
gelam;kt, VHwrvoor, de l1eer liOli'l~'MANN een bezoek mm Londen 
heeft gebrtlCht. 
Bij dit elles wordt vercete.n het crote inperielistische ge-· 
VéWr, de t Vé\11 een herboren sterk Dui tslémd kDn ui tg~:wn voor 
de kleine lLnden, vrelke ~)[JU het' Duitse gebied grenzen, zools 
Polen, Tsjecho. SlO\'.IfJKije'j' ,Belgi~, Nederlémd, Denemé1rl<:en en 
Emdere. 
Bij dit elles \'JOl~dt erop gewezen, dvt ook tijdEons de te Par.ijs 
sehouden i .N.O. -vergnél.erlngen geen oplosi-3ing voor' de Berlijnse 
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k:v,restie kon YWrdEcn verkregen. ·dat ook !1et gevel Vlé1S met de 
Péllestijnse kY:estie, lletceen een é:evolt; zon zijn Vé;n de erote 
Joodse invloeden in ;;merikê1. 

Het ;-•ls ondertitel: 11 'i'ionr-tkok 11 Chin~1 worden enige vroorden 
. gevrijd éil:'n de hé1cheli;J .e po~n tie v~·n de huidie;e Chinese re
gering, vt~•écrbij '\Wrd t opgem.erkt, dut P~mL~n détP1 (Ameriko) een 
wijs r~wn blijkt te zijn, door é;é.n te nenen, d<1t door het ver
lenen Vê·n stetm tiun China in "vezen de comnunisten ·vvorden ge
steund. 

• Met uls ondertitel: 11 JUnémi" ( Qriekenlw ' VIo~~d t e é•n de hémd 
Vé.n een urtiKel in· i1e rneuwso é1 n'l'he Né1tion 11 opgemerkt, 
cJ.c:t dE< 11uidic;e toestaldt-n in cü,t ü.nd een {~evolt;; Z01oden zijn 
Vé·n de verkeerde politiek, zoels deze nu de re 'Jereldoorlog 
door de ,1eS1~-:b;uropese L:nden ten opzi.ahte Vé'n Griekenlémd 
v:erd r-:evoerd. ::ierdoor heeft Let Griekse vo-lk niet de sleutel 
kunne~{ vinden on zich vrij te m.ken. 

(~ Op l)é giny 5 is e~n beri eh~ opc;eno1 1en uit het bü1d · 11rierdc:k~l a 

)

·vun ~'5 noven:tber 1948 vré·:é:rln net etcn en é1Dder vmrdt gezegd 
a;; omtren-~ de ~te1_m. vtelke u:n de rep11bliei; .I?done~if, vmrdt ver
.......- leenel a.oor hlklstun en ~mnere lfmden Ul "G tlet HH1o.en-Oosten, 

zotlls Indü1 en Birnw. 

\iijzende op :een bericht uit het bled 11Pé:kisttm 1l'imes'!.vmrden 
eniue rr1eèl.edelihr-~en r!ed(!é'n over llet bezoeJ·: va1 een P~~kisté\<.mse 
l'lissie ~wn Indones ü~ onder leidinG v~m Hr HJ1rl'Thi hLiiMI. 
nierbij vwrdt een rectifiCéltie ge&:~ven op, een ni tlf1ting, vrell 
hij bij zijn bezoek m;n BEmdoeng zou. hebben e;ed~wn ten op
zichte ven de ·Nederlnndse der:J.ocrr,tie. 
Onder dit bericht is een s toiJPer Q;erllé\ë' 't;s t, vlm,r:i.n ;;·mrd t r:e
zee;d: 110nze l')licht in Hederlf>nd is, eensgezind te fJtrijden 
voor d.e vrijheid v~m het vr.derlend t'• 

Verder is op· dezelfde .flé,gint: onder de ti tel: 1'}U·kj éît dém 1 
Dj nn 1-HJri 1949 n opcenouen een t rtikel, overr;enor::ten uit het te 
Goront1.ilO verschijj1ende bléld n:::h.Wrfi, Pemud~:1 11 Vé1l1 11 November 
1948. 
In dit urtikel vmrd·c foeV.'ezen Ol) de belé:.ngrijlçheid VLn de dél
"cuH Vt:n 1 Jé'n1wri 1949, dm.r deze dé1tum een grote r'lê'g belooft 
te Vlorden voor het verkrij&~en vnn de vrijheid vc:n LYJ.donesie. 
De verv;ucüting vrordt uitgesproken, dé·.t deze dctu1,1 geen te
leurstelling :C"<:l blij}<:en te zijn en brengen z:::l V.lé,t vrerd be
loofd en ver\>'é1Cht. 

Op })ê;ginr:t 4 zijn verschillende korte l)ersberichten opgenomen. 
Oncler de :ti tel rr'vlé1kt'L:! MendeSélk 11 is een bericht opr;eno1:1en uit 
Jl et blt1d H.N j f~ téJ 11 vmïl8 :tto;Jëmber 1948, dé.1 t verschijnt in 
Eendjernwsin. Hierin V'Ordt het een en émöer gezegd over het
geen op 1 Jém twri 1949 sté<él t te gebetlren. Jwn de lwnd Vtin een 
u.i tspr~'é'k Vém de .;1nstréüische- minister G".t'.IIFLEIJ wordt ope;e
merkt., dut in lfed.erlé1nd nog g(c)en völkomen begrip zou heersen 
Vé'n lletgeen er ZOé:l in Irtdonesiu OB[c'c t, dé1éT V.Jémneer dit wel 
b.et f:;evé;l V'b s, r•1en in Hederlt.,nd v.rel élllc'lfrs zou stéH;n ter: en-
over s1:1nemrerkins oo}c r11et de republiek. · -· 

Onder de ti tel 11 Silekbm J'Tenbukél Dj;:ü~:m" j_s een bericht over-
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genomen uit het te Djokja versqhijnende k1-1tholiek dagbiBd~ 
"Hidupn van November 1948. . .. 
Hierin wordt de verv.mchting ui tgesprok,en; d8t bij de km"tJ.ende 
besprekingen, de Pa:rtijen zich. boven. alle s-entiment· zull§!l. 
kunnen stellen. In het bijzonder wordt een beroe_p gedaan op • 
de ketholieke J!linister$ SJ\S3EN, vnwrvon vervvocht wordt, qat . 
hij een goed begrip z!ll tonen voor de republiek en de weg · 
zal vinden, welke zpl leiden tqt het e;eluk van het In don~~ 
·sische volk ~. 

Uit het te Djokja verschijnende bL1d "Ked~ntlatan Rf1kj~1t" van. 
November 1948 is onder de titel "Siepa berdiri di belakang 
Belémdf1 11 ~hie of. wat staat achter de Nederhmders} ~en beri.cht 
opeenor'len ,, wiwrin deze vrEH.tg wordt besproken. _ 
Hierbij wordt opgemerkt, dat men ook in de toekomst niet mag 
vergeten, dat blijkbnür .J\merika echter de Nederlandse regerjng 
staat bij de politiek, welke door die regering wordt gevoerd 

-ten opzichte van Indonesia. Hoeviel E:·wnv~mkelijk werd· gedacht, 
dat Amerik~1 voor d~ e~nheid en de vrijheid v~m·Indonesia ,waá; 
bleek dit echter niet het geval te zijn. 
Opgemerf<:t wordt, det .. bij dit E1lles niet mag worden vergeten,__· 
dat Indones ia een grote fE:lCtor bm zijn in _de gebeurtenissen ~. 
in .Azië. Gewezen wordt dan op de grote. vorderingen Vtlil het · 
communistische leger in China en dergelijke. 

Onder de ti t~l "TigEl . kemune;...-iinen n (Drie mog~li,jkheö eir) w~r.d 
een bericht opgenomen uit het te Djokjtl verschijnende blad-
nNosionaltt ven November l9t,l:8. · 
Hierin "INordt er op_ gev1ez.en, dat in de b~1bij e toekomst kêm 
worden· gerekend op .3 mogelijl;:hederi: 
lê dat overeenstemnüng vvo:rdt bereikt tussen Nederlqnd en de· 

Republiek; , -
2e dat door de Nederlanders ·(Ärederom een m,ili tuire actie z.al 

worden ingezet; .. 
3e dé1t de republiek terzijdE. ZEÜ worden gesteld ~n een haar -

lot zal wordën .oy_ergelaten, totdat zij zichzelf ven binnen 
uit stuk muekt. · 

In eeR de.é·rop genouden beschouwing vvo:r:d t opgemerkt, d~1t de :ze 
en 3e moe;elijkheid grote risico's inhouden ·voo'r de Nederl.e.ti..,...-" 
der.s. De eerste mogelijkheid zou wel de beste ·zijn, wannèer- .. 
ten volle rekening zou vmrden gehouden mét de verlangens eri: . 
belHnt:en Vé:jn het volk. · 
\!ijzende op de instelling VElP de staat Oost.-Java wordt opg.e..:..;. 
merkt, dat de NedeFland~rs gladde vogels zijn. 

Op Pélgintl 5 is een artikel opgenomen vrm:rin het een en ~mder. 
wsrdt gezegd over de voedsel-situetie in het door de N-eder.;..' 
hmders bezette gebieçl ap Java, welke volgens dit artikel a.!Jfs 
behalve gunstig zou zijn. Vooral in- de grote steden zou -de .. .( 
rijstvoorziening te vvens--en ·laten. MedegedrBeld wordt, dat hiei;.;. 
in· de o-orzaEJk moet worden gezocht, dat op 7 October 1948 de,.; ,· 
"rijst-:-o-rdonê:lbtie" werd. inf;evoerd, Wpé1rbij een opsorn.ming -
wordt ge gevel}. ven de verscl).illende mtwtregelen, zoélls in ~ez:e 
ordonaQtie zijn voorgeschreven. , 

-._, 
Onder de' titel HMasalah lnd.onesia" is op dezelfde pagina een 
artikel evergenomen uit het te 'Soertikarttl (Solo) yerschijnenae . 

... -· . ' 
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blad nMerdeka" van 23 No:vember 1948. x 
Hierin wordt het instell-en v~m de nieuwe staé:t Oost-Java· be- -
sproken, WéWrbij yWrdt Opgemerkt, dat délHrin een streven. fuoet_. 
worden gezien Vém de -Nederlanse regering om door het sticht~n_
vt:.in _vele afzonderlijke statE;ln een voorsprong te krijgen en -Jîèt 
volk bij harlr keuze voor of tegen qe republiek voor een fait
accompli te stellen. In dit alles -aldus wordt het ~rtikêl 
besloten- moet worden gezien een streven VFID de Neaerl!.lnders 
oi?- de wear-de van de vrilheid VDn het Indonesische volk te ver-,;. 
mlnderen. \\J.7~~·'""'"" . _ 

. ~~-

Op paginE; 6 is uit het te Djokj<.l verschijnende republikeinse 
d[,gblad 11Kedémlatan Ra kj ~:1tu vnn ~4; November 1948, onder de . 
ti tel ''Th erna Indones ia" _eeh Drtil~el overgenomen. Hierin· wo:rd t 
es;:n ui teenzetting .e;egeven. van de politiek, zot!ls deze in h~t_ .. 
Midden-Oosten door Amerik;:1 wordt gevoerd. . . _ 
Nàd8t is opgemerkt, dat de lijn, waarop Amerikéï het communtsme 
in Chinb dacht ·te kunnen, keren is weggE(vallen, wordt dE? Vráag,_. 
b.espro,ken,. vv~wrom AmerikéJ toent:;dering zoekt tot het f~~scis~.: : 
tisch Spanje. . · · 
Eerder wordt er op gewezen, c1~1t het er alle schijn Vém hee_:f.t., 
dat Amerika ook élchter Nederland zou sta~m bij de door dit _7

: 

hmd in Indonesiél gevoerde _politiek. Zoals -ook in het artikel 
11Siapa berdiri dibelálümg Belunda" uit hetzelfde blad, __ werd 
gezegd, wordt ook hier weer opgemerkt, dat men ·aonvan~elijk< 
meende, dat .Amerika voor de eGnheid en de vrijpeid van ~Ind~me-: 
si a Wl:.1S, ook él1 omdat Indonesia zou klmnen zijn gelijk het ~u 
bi.i het. k1:1f (t1Pi didel~m sek~:lm). Th<:ms echter -aldus wordt 
dl:.wrbij opgemerkt- blijkt, d~:lt door dB door Nederlend goed g'e
voerde diplomé.ltiek de J;iH:lt Vém 'dashing-ton twn de ~:mdere zijà:e , 
wordt gedraaid. 

. .. -

~ 
Op pé.léÜna 6 is verder onder dè 'ti tel 11Pertjaj a a tas kekuatan ·· 
tenega send-~ri" ·{Vertrouwen in eigen kraèht en 'Tnspmr.tfihg ~-. 
{!cUnn~~ t1rtikel opgenoFlen..- Hierin v.·ordt o. (.l.- opgemerkt, . 

~ dCJt de ~nl;:t Wtlt;rmede de Linggfidjet~~o\Tere_enkomst werd ge.:?·chre
"-- ven nog hl et droog was of de IifederJ.anoer~ trBchtt!ID de repu ... · 

bliek w:tn banden te leggen. Veel is er nadien nog g_epasseerd, 
doch de mu<. t zou-. thens vol zijn en zij 1cunnen niet düiden, èlat 
zij nog meer bestolen vierden. Uit al deze R-e beui-tenissen zott."-

. d~n zij voldoende lering hebben getrokken Öm thans voldo~nd.é. 
vertrouwen te stèllen in eigen kh1cht en kunnen.- Ook in de 
desa moet ;in tensief gewerkt worden om. sterke orgenisaties .te 
stichten.·IIet geheel moet worden eeh sterk fGrt, gevormd uit 
eigen vrije "Nil -aldus besluit het arti_bü- ~ 

Uit het te Djokja verschfjnende délgblad "l\,1erdeb1 11 van 24 No:
vernber 1948 is onder de titel nsoal bHhan makané.ml! op pagina 
? een artikel. o}:Jgenomen lllet_ betrekking tot het voed_sel vr~ag
st·uk. Hierin vmrd:t in het bij zonder het _rij stvraagstu]_( he_, · , 
sproken , en opgemèrkt, dB t door d& _repul:;likeinse regering- hiel."
aan veel aandacht wordt gesçhonken .• Over het- algemeen- zou de 
rijstvoorziening enige moeilijkli~den opleveren, ·waardoor de , 
prijZren steeds oplopen. · ·· , -

Op _de p~1gina '.s ? en 8 wordt onde:v de ti tel '1-Tembem ooritra 

'-".;···~ 

... ~ 

.'i! ... ,_ 
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Pentul", het bekende debet, voortgezet tussen TEM:BEM én PE:JTDL 
Eer·stgenoemde geef-t hierin é.m twoord op het artikel van l~wtst
-gE?flOemcie (PENTUL)' ZOEüs· dit werd opgenomen in dit blnd van 
10 December j.l., no. 50. 
Gewezen wordt op het grote belang, welke de vakbev,reging_ heeft· 
op het economisch bestel en de vrijheid vtm een volk._ 
Voorts wordt er nogrnaals op gewezen, dat het Indone'sische 
vraagstuk niet is los te m<.1ken van de grote wereld- of in ter..,. 
n~~tionale vraagstukken. De gebèurtenissen in Indonesia moeten 
n-.l. worden gezien in het kc:lder Vé.lll de é.Üom heersende s·t~ijd 
voor de vrijheid, we:wrvoor wordt verv1ezen na~:tr Birmé.l, Grieken-· 
lémd (Junani) en andere dergelijke lenden. Deze vrijheid kan 
niet verkregen ·worden door de arbeiders (vBk) bevreging a1leen, 
-wat ook niE?t door hem, TEMBEM, .zou zijn beweerd- doch hi~raan 
PlOe:b door het gehele volk, derhalve door elle bevolkingsgroe
pen, zoals hvndelaren, land bouvvers, middens tunders e.-él., wor
den deelgenomen. Ondanks dit blijft echter de arbeidersbewegin 
wel de voorn~1wnste- fé.l ctor bij dit streven né.Hlr de vrijheid, . 
zoals dit ook bij het gebeuren in· Indonesia thans het geval is 
Hiervfm word,t daBrop een uitvoerige ui teenzetting gegeven. 
Nadat er op gewezen is, dvt in November 1945 d.e S.O.B.S.I. a1s 
vakbeweging werd opgericht met 2 millioen leden en de leiders 
hi.ervvn waren: SETI.ADJr.r, OEI GHEE HWAT, NJONO, HARJONO, GONDO 
PRATOJVIO, wordt opgemerkt, dat SETIADJIT en OEI GHl!."'E IrilAT in . 

· 1947 he't te Praeg gehouden congres van -te\- W. V. v. nls vertegen--
woordigers vçm d~ S. 0. B. s. I. hebben bijgewoond. · 
Vervolgens wordt gewezen op de mislukte moordé1éll1Slag op SETI
.ADJIT in Juli 1948, vrat een minèier mooie da<.1d wordt genoemd 
vt.:n de Indonesische V<.lkbeweging. Verder wordt ook gevrezen op 
hetgeen heeft pleats _gevonden· voor het gebeuren V<m 1vfadioen :ln 
September 1948. Dit ..gebeuren en alles v,.~ut daaraen is vooraf'gê""' 
gaan wordt genoemd de strijd tegen de regering H.ATTA, w~1arbij 
wordt opgemerkt, d<.it deze st.rijd niet uitsluitend door_ de ar
beidersbeVJeging vvord t. gevoerd, doch is voortgekomen uit het
gehele volk, met de hulp van de arbeiders. Het geheel moet 
-alaus schrijver- INOr.den gezien als een cri tiek op de H.ATT..A
regering, wanrmm deelgenomen werd door alle, Indonesische man
nen en vrouwen, door groot en klein, door allen die strijden 
voor de vrijheid v<.m het Vbderland. Door hen, die ·opk\olmmen -vo 
hW1 recht. om deel te nenen mm de. regering. Een regèring'_met 
een nationoal kabinet en een nationael program, zo"<üs dit werd 
samengesteld en ~Janv<.Jerd door de politieke partijen. 
vJie -<.lldus wordt de vraag gesteld- Sé.lboteerde het nationale 
program? Vvas dit SJARIFUDTI-J of zijn hoogedelgestr-engè Drs Moh. 
H.ATTA? Vlie 'Nt:.lren h~_er de contra-revolutionnAiren, de ~mti
nationalisten, viie WElren pro-dollar en pro de kleine groepen? 
De grote fout van de regering-H.ATTA Wé1S, dat zij geen ui tvoe.;. 
ring wenste te geven w'ln het ntJtionalt;l program en --zich niet 
stoorde aan het verzoek Vélll het volk; een nntioncléll kebinet in 
te stellen, doch de progressieven 'lrlenste uit te sluiten van 
dèelnarue aan de regering. · 
Vvaarom, zo wordt· gevrMJgd, moeten wij het Nederlandse imperia
lisme verja-gen .(uitdrijven) wanneer df.larvoor een ander of het· 
eigen imperialisnis :t-n de· plm1ts moet treden. · · 
On4e strijd is gericht tegen het imperiolisme, tegen de koloni 
ale politiek, tegen overheersing. Wij vvensen te zijn een ,vrij, 
gevvoon. volk. · ' · -
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N~1d~J t nog even op deze VHJ ze wordt voorte;ee;~lé1l1, vmrd t het er
tike1 besloten ;1et de rneóedeling, dat de schrijver nbung" 
-?NJ'i'uL niet ziet t1ls een bewondercwr door dik en dun Vém Drs 
HJ~T'l'A, doch hij geeft. blme; PENT1JL de nwd, goed de economie te 
bestuderen. 

Anctere exe1r1p1eren vun bet bl1:1d v·rerden nudien tot dnsver niet 
~n tvè nc;en. J;;inde. ,,_ 

0.8. 
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Op :n-1-'49 is bij brief' ~2 aan de Zwitsers en aan Expresse geschreven 
betreffende de personen resp. in Zw. en Fr •• die geregeld Warta Indonesia 
ontvangen. 

KB. 31-l-'49 
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Ik heb de eer. UHoogedelgest:renge mede te delen, dat' naar dezer
zijds is vernomen de personen van Id1ng Soemita en Sadikoen, reapeo
t1evelijk wonende Steenbakkersgracht 82 en Xe1ze:r-sg1"aobt 36 A te UHent 
~eabonneerd zouden zijn op het weekblad "Warta Indonesia", orgaan v~n 
de vereniging "Pe~b.iml:toenan Indonesia" (P.I.) te .Anlsterdam. 

Tot UWe 1nliohtlng moge dienen dat. deze vereniging onder oo~ruu-· 
nistisohe leiding staat en onder invloed van de o.P.N. Leden van 4e 
P.I. zijn deels OOl'lmlunist en republikein, deels alleen republikein:-. 
Het communistisch el~nt evenwel prev,;eert. 

a"i:? IIE'l' HOOl'll VAN DE DIENST, 

Aan de ·Heet' Procureur Generaal 
'lij het Hot van J'ust1t1e, 

4 :Mr.L.Eintnoven. 

te 
J! A J.~ 14 .AB I § O. 
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Abonn4$ "Wa:rta Indonesiau. 

Ik heb de eer UI-Io·ogedelgestrenge mede te delen, dat naar dezer ... 
zijds is vernomen- de persoon van. Saleh, st.Elizabethgasthuis op C'tr!'a-
980, abonn4 zou zijn OIJ het weekblad "f/arta Indonesia", or.gaan van de 
vereniging "Pe1'h1mpoenan Indonesia" (P.I.), te .Alnsterdam. 

Tot UWe inlichting moge dienen, dat deze vereniging onder cotr :tU• 
nistisohe leiding sta.nt en onder invloed van de o.P.N. Leden van dé 
r.I. zijn deels om:.~uni~t en republikein, deels alleen republikein. 
Het communistisch element evenwel prev-leert. -

HET HOOFD VAN DE DD::NST t 

Aan de Heer Procureur Generaal 
bij het Hof van Justitie, 

Mr. L.Einthoven. 

i8 
W I-·L L E M S T A n 
· teuratao) • ' . · _ li',~ 
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Onderwerp: Abonné 's "Wa.'!."ta 
Indonesia". 

G.EH 

Ik heb de eer U mede te delen dat de.navo1gende PEl:'
sanen te UWent geabonneerd .zouden zljn op het blad "Wa:rt~ 
Indonesia", orgaan van de "Perhimpoenan Indonesia". 
1. Mak Ginea Trompstraat 66 
2. R.Ibu Sarina.h Roggeveenstraat 191 , 
3. Soewito Prins Hendrikstraat 55/13 
4. Raden Hard"jodirenggo. Carte.siusdwarsstraat. 7 
5. Ga.ndisoeka:rdi Weimarstraat 375 
ö. Da.N.Kantu Heemskerckstraat 10 
?. Raden Pandji Notodipoetro Cbrechtstraat 223 
a. W.J.Inkiriwang F.ranklinst:raat 34 
9. Ph.Teu.ra . Roggeveenstraat 191 
10.Soeroamidjojo van Bylandtstraat 64 
ll.Mohamad Jezus Columbusstraat 237 
12 .s .Manan Trompstraat 52 
13.S.Hardjo Roggeveenstraat 115 

0 14 .. Leo Mune Regentesselaan 168 
15 .soeke:ry Cbrechtstraat 221 
16.a.sa1rin CronJ4straat 42 
17 .Matrawi P:r-ins Hendrikstraat 55/21• 
18.Kaja Fultonstraat 13 
l9.I.F.M.Salim Laakkade 80. 

0 

Aan de Heer 
Hoofdoammissaris van Politie, 
te 
's-G RA V E N H A G E. 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 
voor deze: 



Opgavè van personen,die geabonneerd zmuden zijnpp 
trJIIII"" ).s,·"e,m.Warta Indonesia.No 235-49 dd. 7 Januair 1949 
1;-1 Mak GiJiem f Trompstraat 66 
2.JJR.Ibu ~a'rinah Roggeveenstraat 191 
3·.~1 so_ew1to Prins Hendrikstraat 55/13 
4.1,.rRaden Hardjodirens€:o cartesiusdwa:bsstraat 7 

· 5.x1Gandisóékardi ~ Weimar~traat 375 
'5. :\DS .N _.Kamu · Heemskerokstraat 10 

rJ 1 &'i;_, 
het weekblad 

den Haag. 
" " 
lt " n " 
" " 
" " 7·,x,Raden Pandji Nqtodipoetro Obreohtstr~at 223 

8.~~W .cT • Inkiriwarig- 'Fr.anklin·straat 34 " " 
" " 9r1Ph. ~elU'a ..., · Roggeveenstraat 191 

lO~Soeroamidjojo van Bijlandstraat 64 
ll~Mohamad Jezus~ columbusstraat 237 
12-\'S.M~nah -""----, Trompstraat 52 
131S•H~o Roggeveemstraat 115 
14~Leo Mune Regenteselaan 168 

" " 
" " 
" " 
" n 
tr " 
" " 

15~oekery Obreohtstraat 221 I! " 16-'S.Sairin- cronjestraat 42 ff n 

17lMatrJ!1 Prins Hendrikstraat 55/21 
l~XajaCof Fultonstraat ,13 
l9~I.F.M. Salim Làakkade 80 

" " 
ff " 
" " --

\ 



Opgave van personen aan wie regeLmatig het weekblad 
wordt toegezonden.No.2::S5-49 dd.7 Januari 1949. 

Jî. ~-le~and~e· von Arx. ~ Locarno-Solduno 
~~. oaleh ~ st.Elizabethg~athuis 
: 3. -M,Djalal / · Clinique "Raint-Val" Leysin 
· 4;-'Idi~g S'öemita ~ /: Steenbakkersgracht 82 
ö.-ISadikoen j Keizersgracht 36 A 
6 .l(tSokol.of V era Pro.f -'. 91 Rue Boileau 
~~~nr .Doeve ,. 79. Rue Erlang er 
es \Mr.L.Damais ~ 66 (,),uai Louis Bleriot 

. . 

s-3 / r0.2._ 

'darta Indonesia 

suisse ... 
,....-curacao

suisse 
/Par~ribo
_/ParamariboParia ~~· l 

Paria J.4 l 
P~ is .:.4 ... .1 
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Hierbij worden toegezonden,een lijst met námen van per
sonen (Indonesiers) won~nde te Den Haag~die geabonneerd zou
den zijn op het door de Perhimpunan Ind nesia alhier uitgege
ven weekblad "Warta Indonesia",alsmede een lijst met namen 
van personen wonende buitenNederland,aan wie het blad even-
eens regeLmatig wordt toegezonden.eiade. · 
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Ten vervolge op dezerzijds schrijven no. 10324 G-47 van 20 
December 1948 worden hierbij ·toegezonden 3 exemplaren van het 
door de Perhimpunan Indonesia uitgegeven weektllá<l "Wtirta Indo
nesia", namelijk de nummers 48, 49 en 50, respectievelijk van 
26 November 1948 en 3 en 10 December 1948. -----
In de editie van 26 November 1948, no. 48, is op de pagina's 

-1, 2 en 3 een artikel opgenomen, met als titel "Ondernemings
raden". Nadat is opgemerkt, dat dit een vervolg is van het 
artikel "Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie", opgenomen· 
in- de "Warta Indonesia" van 19 November 1948, no. 47, wordt 
medegedeeld, dat een en ander op 1 Juli 1948 in de 2e Kamer 
werd behandeld en in ieder bedrijf, waar meer dan 25 personen 
werkzaam zijn, een "ondernemingsraad" kan worden ingesteld. 
Vervolgens wordt een uitvoerige uiteenzetting gegeven van 
artikel 4 van het desbetreffende besluit en gewezen wordt op 
de rechten en de plichten van de arbeiders, zoals deze zijn 
vastgelegd in dit artikel. 
Aan het slot van het artikel wordt opgemerkt, dat het nood
zakelijk moet worden geacht, dat ook vertegenwoordigers van 
han· (kita) in deze lichamen zitting zouden hebben, doch dat 
dit wel niet mogelijk zal zijn, daar zij hier geen eigen vak
vereniging hebben. Daarom zal het zaak-zijn, goed op te let
ten, dat door de vakverenigingen hun belangen op de juiste 
wijze zulle-n worden behartigd en niet verwaarloosd. 

Op pagina 3 is verder een artikel opgenomen uit het te Djok-
__ _J~rschijnende blad "ltedaulatan Rakjat" van 1 November 1948. 
Hierin wordt het een en ander gezegd over de tegenstelling in 
de politiek, zoals deze wordt gevoerd door Den Haag en BatavË 
ten opzichte van Indonesia. Aan het slot wordt er op aange
drongen, dat de republikeinse delegatie bij de komende bespre 
kingen met de Nederlanders hiermede rekening zal dienen te 
houden en zij bij,deze besprekingen de ware volksbelangen zal 
voorstaan, daar de Nederlanders er kennelijk op uit zijn, de 
republiek van binnen-uit stuk te maken (vernietigen) • 

Op dezelfde pagina is een artikel opgenomen uit het te ~olo, 
verschijnende blad "Rakjat" van 1 November 1948, waarin eëh 
beschouwing wordt gegeven over de economische verhoudingen in 
de republiek, Hierin wordt opgemerkt, dat er in de republiek · 
verschillende handelaren zouden- zijn, die speculeren op de 
mogelijkheid, dat het uitvoeren van goederen (producten) 
spoedig mogelijk zou zijn, waarvan het volk de dupe zou wor
den. 
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Op de pagina's 3 en 4 is een artikel opgenomen uit nBeri:ta 
Indonesian van 13 November 1948, betrekking hebbende op het 
instellen van de "interim"-regering op 1 Januari 1949 in 
Indonesia. 
Nadat er op gewezen is, dat de houding van Nederland, aange
nomen ten opzichte van de republiek bij het instellen van de 
interimregering, nog niet geheel duidelijk- is, wordt opge
merkt, dat, hoe men de zaak ook draait of keert, de datum van 
1 Januari 1949 voor Indonasla zeer belangrijk belooft te wor
den. 
In dit verband wordt gewezen op een uitlating van MONONUTU ~ 
namens de P.R.I.S., die deze datum meer een waarborg- of 
streefdatum noemt voor het geluk en de vrijheid: Mede wordt . 
gewezen op een uitlating van de voorzitter van de "Geraken ,I 

Kesatuan Indonesia", A.Z.ABIDJN. Deze noemt de datum 1 Januar 
1949 een belangrijke datum voor de federalisten van oost
Indonesia en Kalimaten (Celebes). Hij zou echter willen blij
ven aandringen en ijveren op een middels algemene verkiezinge 
verkregen volksvertegenwoordiging omdat alleen op deze wijze 
een nationale volksregering kan worden verkregen. 
Verder wordt opgemerkt, dat wanneer door de republikeinse 
vertegenwoordigers niet zou worden deelgenomen aan de interim 
regering, deze niet/geheel Indonesia zal kunnen worden aan
vaard en erkend. De wens wordt uitgesproken, dat dé republi
keinen en federalisten in deze zullen samenwerken met opzij
zetting van alle meningsverschillen. 

Op pagina 5 is onder de titel "Politik di Bandung" een artike 
opgenomen, waarin het een en ander wordt gezegd over de motie, 
welke door het lid van het parlement PasundanJSuradiredja in 
het parlement van de staat Pasundan te Bandeeng werd inge
diend. Hierbij wordt opgemerkt, dat· deze motie niet werd in
gediend tegen het hoofd van de staat Pasundan. Wiranat'a Kusuma, 
doch tegen het beleid, zoals dit wordt gevoerd door het onder 
leiding van ADIL PURADIREDJO staande kabinet van deze staat. 
Medegedeeld wordt, dat deze mo.tie door samenwerking van de 
Indonesische- en de eenheidsfractie (Kesatuan) met 55 stemmen 
voor en 35 tegen werd aangenomen. 
Het geheel wordt een succes genoemd van de nation~listisohe 
stromingen in de staat Pasundan. 

Op de pagina's 5 en 6 is een artikel opgenomen uit het te 
Tomohon (Minahasa) verschijnende blad "Persatuann van L_No
vember 1948. Hierin wordt een uiteenzetting gegeven omtrent 
de motie, zoals deze onlangs door de Minahasa-raad werd aange 
nomen met betrekking tot het instellen van de interimregering 
op 1 Januari 1949 en hetgeen hierover in de resolutie wordt 
gezegd, zoals deze op de Bandoengse conferentie werd aange-
nomen. · 
Aangedrongen wordt op het houden van een ronde-tafel-oonfe- . 
rentie, waarbij ook vertegenwoordigers van de republiek moe
ten worden toegelaten. Het instellen van de interimregering 
op de wijze zoals dit staat te gebeuren, wordt genoemd een 
paradox en tragiek, een formaliteit. Hierbij wordt opgemerkt, 
dat het geheel grondig besproken d-ient te worden bij de a.s. , 
besprek~ngen van de Nederlandse en de republikeinse delegatie~ 

f 
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Nadat er op gewezen is, dat bij de hierover gehouden bespre- 'I· 

kingen het kabinet van ANAK AGUNG wankelde, wordt aan het slot, 
de verwachting uitgesproken, dat bij de verdere besprekingen I 
alle kleingeestigheid zal worden overwonnen en 1 Januari l«d49 ' 
een grote dag zal kunnen zijn en de verenigde Staten van Indo
nesis vrijheid en geluk zullen brengen. 

Onder de titel "Mendjaga Keprtjajaan Rakjat" is op de pagina's 
6 en 7 een artikel opgenomen uit het te Batevia v~schijnende 
blad "Merdeka" van 11 November 1948. Hierin wordt critiek ge
leverd op dè troudhtg van MIL PURADIREDJA, minister van de 
staat Pasundan en opgemerkt, dat hij, ADIL PURADIREDJO, uit de 
actie, welke tegen zijn beleid werd gevoerd,-kennelijk wordt 
hier gedoeld op de motie welke tegen zijn beleid in het parle
ment van de staat Pasundan werd aangenomen-, lering kan trek
ken en hij wel tot de overtuiging moet zijn gekomen, dat het 
overgrote deel van het Soendanese volk het niet eens is met de 
door hem gevoerde politiek en zelf een rol wenst te spelen in 
het huidige politieke spel van het vaderland Indonesia. 
Aan het slot wordt er op gewezen, dat hier de stem, zoals ·deze 
leeft in de harten van het volk, duidelijk werd gehoord. 

Onder de titel ".Soal Gelap dalam Pergeraken Kiri" (Het duis
tere vraagstuk in de linker beweging} is op de paginats 7 en 
8 een artikel opgenomen, waarin het een en ander wordt mede
gedeeld omtrent de uitlating van Amir SJARIF'UDlli, dat hij 
reeds in 1935-1936 als lid tot de P.K.I. zou zijn toegetreden. 

··"' Het artikel vangt aan met de opmerking, dat tot heden nog geen 
.. ' ,· · ...,.., zekerheid werd verkregen, dat de Partai Komunis Indonesia in 
·.. ..~ de jaren 1935-1936 opnieuw werd opgericht,, zoals door .Amir 
• · SJARIFUDThT w~rd medegedeeld en hij zelf in 1936 als lid tot 

deze illegale P.K.I. zou zijn toegetreden. Hierbij wordt aan
r:' ; :' getekend' dat het tot dusver nog maar raden en een raadsel 
! (teka-teki} is of in de evenbedoelde jaren de P.K.I.-Muda 

,..1 (Jonge P.K.I.) of de illegale P.K.I. danwel de linker groepen 
'~ in Indonesia werden opgericht. Eens zal dit wel worden opge-
. . :. helderd of het jaar 1936 in ·dit verband belangrijk is geweest. 

,··: 'J 'f Thans is het echter van minder belang of lv.iUSO,.AMIR c.s. elkaar 
l ~/ toen reeds ontmoet hebben. Een feit is het, dat hlUSO in Juli 

•• v 1948 in Indonesia is teruggekeerd, daar AMIR ontmoette en het 
_:·/. F.D.R. (Front Demokraai Rakjat) oprichtte. 
' t Nadat is opgemerkt, dat de opstand in 1926 plaats vond onder 

1r leiding van de P.K.I., wordt medegedeeld, dat alvorens de op
t< · •/'' v stand te Iv1adioen een feit was geworden, de republikeinen niet 

, . , ; , · wilden geloven, dat NlJSO 22 jaar voordien. betrokken was bij 

11
;; {:~ · het leiden van de opstand van het volk tegen de vertegenwoor-

M .t- digers van het koldniale Nedèrland. 

i~;:' . r· 
1

• Toen de opstand lvJUSO-.AMffi c.s. te Madioen bijna was onder-
; • , 1, ~ drukt (dipadamkan), verscheen er in het te Djokja verschijnen1 
:' 

1
· 111 :/;/ de nieuwsblad "Massa" een artikel van mevrouw SitiLarang I 

, SOSROF...ARDONO. Deze deelde hierin mede, dat in 1935-1936 lv1USO ! 

/!" ~·, niet (terug) in Indonesia zou zijn geweest om, zoals algemeen l 
werd beweerd, de P.K.I. opnieuw op te richten, doch dit een. I q valse lviUSO was en dit in werkelijkheid .SUDJADI van het Hoofd-

(} parket der Nederlands-Indische regering zou zijn geweest. : 
Hierbij wordt aangetekend, dat deze inlichtingen nog niet 
volledig zouden zijn, daar mevrouw Larang dOSROK-~RDONO slechts 

I 
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een tip heeft opgelicht van de sluier van de geheimzinnige 
waas, waarmede de actie van deze heroprichting der linker-. 
vleugel schijnt te zijn omgeven. 
Gebleken is -aldus het.artikel- dat de leiders van de opstand 
in de republiek· een grote aanhang hadden, en vooral Al-JIR door 
deelname hieraan een groot offer heeft gebracht. 

J
Het is thans geen geheim meer, dat onder auspici~n van de 
P.K.I.-F.D.R. de opstEm~ werd voorbereid en verschillende per

. sonen aan deze voorbere~ding hebben medegewerkt, waaronder 

,/ 
/in 

ook Mr. JlJSUF }1die destijds in Cheribon met de leiding der 
revolCutie werd be+ast. Ook is het bekend, dat meerdere per
sonen uit het buitenland aan d·eze voorbereiding en der ver
dere uitvoering hebben medegewerkn. zo zouden b.v. hieraan 
ook personen. van de in AustralJ~--~-e~-f!~igde communistische 
organisatie SIB.AR hebben deelgeP,gmê,n. D'l'"t--zouaen· deze-lfde 
personen zijn ·- ïiäiiiên vafi-ë'fëZe personen werden ~iet genoemd 
die gedurende de tijd van het kabinet SHAHRIR-Amir een be
paalde vertegenwoordiging hadden in Austral!~. Al deze per
sonen zoude~fJuli 1948 te Djokja onder de naam rode P.K.I. 
(P.K.I. - Merah ) deze bevieging hebben opgericht. Vele voor
aanstaande communisten, zoals ALIMIN e.a. waren verenigd in 
de P.K.I.-F.D.R. 

Op pagina 8 is onder de titel "Surat dari saudara Pentul 
kepada redaksi" (een brief van broeder Pentul aan de redac
tie) een artikel opgenomen, waarin op vrij na1eve spottende 
wijze het een en ander over de Indonesische bevolking wordt 
gezegd. Nadat de schrijver heeft opgemerkt, dat hij maar een 
dom iemand is, doch als goed Indonesi~r zich geroepen voelt 
op zijn wijze te vertellen, hoe hij het huidige gebeuren in 
Indonesi~ ziet, wijst hij er op, dat het Indonesische volk 
arm en dom is. Arm, terwijl Indonesi~ een rijk land is, doch 
de bevolking arm is, omdat het land bestuuri werd door een 
groep kapitalisten ( kaum modal) welke er ten behoeve~ van 
eigen voordeel op uit waren, het volk arm te nouden. Door
dat er geen of niet voldoende scholen waren, werd het volk 
door de-ze kapitalisten dom gehouden, opdat slechts lage lonen 
zouden behoev-en te worden uitbetaald. 
Opgemerkt wordt, dat weliswaar~ndonesi~ ook thans nog geen 
algehele vrijheid werd verkregen, doch de verwachting zou 
zijn gewettigd, dat in de huidige gewijzigde toestand reeds 
een beduidende verbetering kan worden gezien. Aangespoord 
wordt, om zo nodig middels een vijfjaren-plan in de econo
miscge toe.stand V<;tn de bevolking verbetering te brengen en 
verschillende sociale maatregelen te treffen. 
(Nadere aanduidingen omtrent Pentul_worden niet gegeven.) 

In een mededeling aan de aborinéfs van het blad wordt vsrzocht, 
de abonnementsgelden voor het nieuwe jaar te zenden aan de · 

~administrateur van het blad F. PALAR enz. en niet aan de 
~ Van Eeghenlaan 4 huis te Amsterdam. 

In de editie van 3 December 1948, no. 49 , is onder de titel 
"Tindjauan Internasional" op de pagina's 1 en 2 het bekende 

~buitenl~nds overzicjlt opgenomen. 
~ Onder hetJhoofd "Djerman (Duitsland} wordt een beschouwing 

gegeven over de burgemeesters-verkiezingen, welke zowel in 
de Oostelijke als westelijke z8ne van Berlijn werden gehou-
den. 
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In deze verdere beschouwing worden MARSHALL en BEVIN de 
strebers (djagoan ) van de Westelijke democratie (demo
kraai Barat ) genoemd. Bij de besprekingen van de moeilijk& 

, heden in het Roergebmed wordt opgemerkt, dat het kennelijk 
\ ,· de bedoeling is van Engeland en Amerika, om van dit gebied 

'.: 
1 

· weer een fabriek te maken voor een volgende wereldoorlogtrt-1 
·..Jf /. waarmede de Benelux-landen en bij hoge uitzondering Fraiik:<r' 

rijk het niet eens zouden zijn• Het instellen van deze 
oorlogsfabriek zou bedoeld zijn, om de Sovjet Unie te kun
nen aanvallen. onder het hoofd "Ili Fra~ijk " wordt het 
einde van de stakingen, welke 8 weken hebben geduurd, be
sproken. Hierbij wordt aangetekend, dat de overwinning, 
welke hier ogenschijnlijk door de regering QUEUILLE op 
dè c .G.T. werd behaald een "Pyrrhus"-overwinning is, daar 
de lonen van de havenarbeiders en zeelieden aanmerkelijk 

J werden verhoogd. 
Bij een verkiezing van het~parlement te Avignon werd een 
overwinning door de communisten behaald. Bij de daarop 
gehouden besprekingen van de Marshall-hulp aan de Hest-i Europese landen wordt opgemerkt, dat Amerikaanse kapitaliste 
erop uit zijn om middels het "Atlantic. Pact" te komen tot 
de "De Verenigde Staten van Europa" om daarmede de sovjet 
Unie te bestrijden. Ondanks dit wordt de Marshall-hulp 
door de VIest Europese landen gezien als een evangelie, een 
Blijde BoÖdschap, een zegen (hulp), komende van "boven" 
(sebagai suatu Evangelie, suatu Blijde Boodschap, suatu 
Pertolongan dari "Atas")• 
Dit gedeelte van het artikel wordt dan besloten met de 
volgende zin: "Tetapi konsekwensi pl>ndirian ini ialah, 
bahwa "dengan sendirinja" Europa Barat mendjadi djadjahan 
ekonomi .Amerika Sarikat" ( De consequentie van deze houding 
kan niet anders zijn dan dat de vfest Europese landen eco
nomisch onderhorig zullen zijn aan de Verenigde Staten 
van Amerika)·. 
Onder het hoofd "in China" wordt medegdeeld dat de kapi
talist Tsjang Kai Sjek me~r financiële hulp zal vragen aan 
Marshall (jahni Wallstreet) oftewel aan de Wall~street. 
Hiervoor is Mevr. Tsjang Kei Sjek hals over kop fsuda lari) 
naar Amerika vertrokken. wanneer .Amel'ika - aldus wordt op
gemerkt - deze meerdere financiële hulp aan China zou ver
lenen, kan het beter deze dollars in een bodemloos vat wer
pen. 
Betreffende de communistische activiteit in China wordt 
medegèdeeld, dat de communisten voo:t1 Nanking zouden staan 
en het wel niet lang meer zou duren, dat deze stad door de 
communisten bezet zal zijn. 

Op pagina 2 is een bericht opgenomen uit het Amerikaanse 
dagblad "Herald Tribune" betrekking hebbende op de commu
nistische activiteit in de republiek en de hulp,welke door 
het Nederlandse leger werd aangeboden ter bestrijding van 
deze activiteit. Mede wordt opgemerkt, dat in deze commu
nistische actie een volksbeweging moet worden gezien en een 
gevolg zou zijn van de drang naar vrijheid. 
Verder is op dezelfde pagina een bericht opgenomen uit het 
te Londen verschijnende dagblad "M~chester GU::i.J;ftian". 
Hierin wordt medegedeeld, dat volgens een B.B.C. bericht 
met de missie STIKKER-SASSEN tien Nederlandse parlements- , 
leden zullen ve:btrekken, wat een goed voorteken '~Nerd genoemd. 1

; 
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Op pagina 3 is onder de))titel "Ketentuan jang pasi, tidak
ada" een artikel opgenomen uit het te Makasser verschijnende 
blad "Pedomen Hairan" van 13 November 1948. In ·dit artikel 
wordt een overzicht gegeven van de behandeling van de motie 
in het par,lement van de Staat oost Indonesia op 4 November 
1948, zoals deze werd voorgesteld door de Gapki met betrek
king tot het instellen van een interim-federale regering 
op l·Januari 1949. 

Onder de titel "Propaganda Belanda tetap mengeruhkan suasana" 
is op pagina 4 een bericht opgenomen van de Dienst Leger
contacten van 23 November 1948, waarin het a.a.a. wordt ge
zegd omtrent de infiltratie van republikeinse militairen 
in het door Nederland bezette gebied. zo zou volgens deze 
Dienst een vergadering, welke werd gehouden zuidelijk van 
Malang, geleid zijn door T.N.I.-officieren, die op deze ver
gade~ing zouden hebben aangespoord om te infiltreren in het 
Nederlandse gebied en daar sabotage te plegen. 
verder wordt nog het een en ander gezegd over de veelvuldige 
rampok-partijen e.d. in dit gebied. Dit alles wordt genoemd 
een politieke propaganda, zoals deze alleen kan worden ge
voerd door het Nederlandse legerbestuur, omdat dit leger 
in het na 21 Juli 1947 bezette gebied geen "recht en orde" 
kaniJ.handhaven. 
In~een eveneens op deze pagina opgenomen bericht wordt mede
gedeeld, dat OmlHngs door het Australische lid van de e.v. 
G.D. CHRITCHLEY twee vooraanstaande christeh-leiders uit 
Austral!~ naar Djokja zijn begeleid.~en einde een inzicht 
te krijgen in de christelijke maatschappij in de hoofdstad 
der republiek zullen deze twee Australi~rs een ontmoeting 
hebben met vooraanstaande kerkelijke leiders aldaar. 
De verwachting wordt uigesproken, dat door dit bezoek de 
Australische bevolking een beter begrip zal krijgen van 
Indonesi~. 

Onder de titel "f"aktor Internasional Kuat" (Sterke Interna
tionale factoren) is op pagina 4 een artikel opgenomen uit 
het te Batavia verschijnende blad "Merdeka" van 22 November 
1948. In dit artikel wordt het een en ander gezegd over dè I 
bijzondere delegatie (bedoeld wordt de missie dAS8EN-STIKKER) 
welke de Nederlandse regering voor verdere besprekingen naar I 
Indonesi~ zal zenden. Het zenden van deze delegatie wordt ge- i 
noemd een uitvloeisel van de internationale factoren en de 1 
stappen, welke door het Amerikaanse Staten Departement in 1 

Den Haag zouden zijn gedaan. Ook de activi~eit van het Ameri- 1 
kaanse lid van de c.v.G.D., Merle COCHRAN, zou hierin kunnen 1 

worden onderkend. ! 
Uit de spoed welke bij dit alles zijdans Nederland wordt be- I 
tracht kan blijken, dat Nederland geen gerust geweten heeft 1 
(suara hati ketjil Belandi) ten opzichte van de~Indonesia 1 
gevoerde politiek. 1 

\ Aan het slot wordt opgemerkt, dat in het oog der Internatio- l 
I n.§.le wexe.ld, d~ .P.Q~i tie\t:Q.genorp.~g ~oor de republiek s~~-~).è __ ~~ 

worden &..EH'lCht omÇlat met he:t terugkeren -van d·e rust ~n Indo-
nilla-~g_e ___ sta"blllsatie van __ }let verr'ê O()s~en.~-daa·l'mede_ t,:~fi~-zeer-
ste wordt bevorcler.!i.. · · - · -· · 
~--~--~--~-·-

Op ~agina 5 zijn meerdere korte (pers-) berichten opgenomen. 
In eén hiervan wordt medegedeeld, dat voor het behartigên van 
de belangen van de republikeinse Mekah-gangers samenwe:rking 
zal worden gezocht met de diplomatieke vertegenwoordigers in 
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Mekka van de Islamitische landen zoals Irak, Syri~, Turkije, 
Libanon, Pakistan e.a. Hierbij wordt de verwachting uitge
sproken, dat de republiek spoedig een eigen vertegenwoordiger 
zal hebben in Mekma. · 
In een ander bericht wordt medegedeeld, dat te Blitar 164 
personen, welke in Juli 1946 (moet vermoedelijk Juli 194?. 
zijn) door de Nederlanders werden gearresteerd en op Bali 
werden geinterneerd, in vrijgeid zijn gesteld. Deze personen 
werd echter geen v_ergunning verleend om zich in het door de 
Nederlanders bezette geb~ed te vestigen. 
In een volgend bericht wordt medegedeeld, dat het voordien te 1 

Madioen gevestigde kantoor van de Gouverneur van Oost-Java 
tijdens de onlusten aldaar werd overgebracht naar Kediri en 
ondergebracht in het gebouw, waarin vroeger het kantoor van d 
"Sobsi" was gevestigd. 
In een ander bericht wordt medegedeeld, dat men blijkbaar is 
teruggekomen op het be-sluit om de te Batavia wonende republ.i
keinen te verwijderen, doch uit andere delen van het door de 

-Nederlahders bezette gebied nog vele personen worden verwij
derd. 
zo werd aan 15 te 3abang wonende personen het verdere verblij 
aldaar ontzegd en-moesten deze naar Kota Radja vertrekken 
omdat deze personen te sabang een sociale vereniging hadden 
opgericht, waaraan door de Nederlanders het merk van de repu-
bliek werd toegekend. · 
In Medan werd aan 133 personen, waaronder vele Chinezen met 
vrouwen en kinderen, het verdere verblijf ontzegd-en moesten 
deze naar Atjeh vertrekken. 
M:et betrekking tot de conferentie, welke op 19 November 1948 
te Bondowoso werd.gehouden en waarbij de staat Oost-Java 
werd gesticht, zijn op de pagina's 5 en 6 twee artikelen op
genomen. 
In het eerste hiervan wordt medegedeeld, dat op deze confe
rentie, welke door de Recomba van Oost-Java werd belegd, 60 
personen aanwezig waren, waarvan 4? of meer dan ?O% ambtene 
en beambten in dienst van de Nederlanders. Aanwezig waren o.a 
Regenten, V!edana's, A.ssisten-Wedana's, Politieambtenaren, de 
Djaksa (Indonesisch Officier van· Justitie), de Voorzitter van 
de Landraad en Qergelijke. Als voorzitter van deze conferanti 
fungeerde de Regent van Banjoewangi R.T.Ahmad KUblM~ NEGORO. 
Het geheel maakte een alles behalve gunstige indruk (adalah 
seperti conferensi DINAS) en was allerminst een bijeenkomst 
van volksvertegenwoordigers. Slechts drie van ·de 12 personen 
welke het woord voerden deden daarin critiek horen. Dit waren. 
1. Ni.I'..,.li\JDRA K1H:)"UUvu\ van soerabaja; 
2. de heer b~PARTO van Malang en 
3. Dr DERADJAT, eveneens van Malang. 
Deze. drie sprekers drongen er op aan om bij de oprichting van 
de staat Oost-Java daeraan een meer democratisch karakter te 
geven door hierin vooral volksvertegenwoordigers op te nemen. 
In het andere artikel wordt een vrij heftige bewoordingen het 
streven van de Recomba van Oost-Java, VAN DER PLAS, om zoveel 
mogelijk afzonderlijke staten te stichten in het door de r 

Nederlanders bezette gebied, aangevallen en becritiseerd. In I 
deze staten kan men -aldus wordt opgemerkt- niet zien de ver-I 
wezenlijking van de democratische vrijheidsgedachten, zoals ' 

,. 
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deze bij het Indonesische volk leven, daar deze, door VAN DER 
PLAS gestichte staten, worden bestuurd door Regenten en andere 
ambtenaren in dienst bij de Nederlanders. In dit verband moet 
ook worden gewezen~e conferentie, welke op 19 November 1948 
te Bondowoso werd gehouden én in strijd zou zijn met de Ren
villa-overeenkomst. 
G€wezen wordt op de vraag, zoals deze naar aanleiding van deze 
conferentie werd gesteld door een vertegenwoordiger van de 
Partij van de Arbeid in het Nederlandse Parlement, doch zelrs 
ondanks deze vraag gaat VAN DER PLAS rustig voort, op deze 
wijze verwijdering te stichten tussen Nederland en de Hepu
bliek. 
Nadat is opgemerkt, dat volgens V!~T ~ER PLAS dit streven een 
gevolg zou zijn van het bepaalde in de arti~kelen 3 en 4 van 
de Linggadjati-overeenkomst, wordt de aandacht gevestigd op 
het bepaalde in artikel 1 van deze overeenkomst en opgemerkt 
~, dat door de Ned erlE:nders bij dit artikel het republi
keins gezag de facto werd erkend over Java, Madeera en 0umat 
Volgens VAN DER PLAS moet in dit alles worden gezien de hulp 
van Nederland, doch wanneer -aldus wordt hierbij aangetekend
het volk deze hulp niet wenst of wil aanvaarden, zal Neder
land deze hulp opdringen en zal dit niet aanvaarden mogelijk 
uitlopen op een moordpartij, zoals in zuid Celebes. Op deze 
conferentie werden niet de stemmen gehoord van de 8.ooo.ooo 
bewoners van Oost Java, zoals van der PLAS dit deed voorko
men, doch de stem van van der PLAS zelf met zijn ambtenaren. 
De stemmen van d~ze 8.ooo.ooo mensen moeten worden gehoord 
middels een pleb•sciet en niet door middel ~an enige tien
tallen ambtenaren. Het Indonesische volk went te zijn een 
vrij volk en geen koloniaal volk meer. Nederland wil dit 
al-les opdringen met achter'izich een organisatie van geweren. 
Evenals de staat west Java is ook de staat oost Java voortge
komen uit de opgelegde wil van de Nederlanders en deze staten 
zijn niet voortgesproten uit de volkswil. Deze samenwerking 
met de Nederlanders geschiedt onder dwang, doch dit kan voor 
de Nederlanders geen~lijvende vruchten dragen. 

Verder is op de pagina's 7 eR 8 een kort berich~ opgenomen 
uit het blad "Merdeka" van 18 Nov:ember 1948, betrekking heb
bende op de besprekingen zoals deze door ~~. STIKKER en Dr. 
HATTA te Kaliurang werden gehouden. In dit bericht woDdt o.a. 
opgemerkt, det deze besprekingen een gevolg zouden zijn van 
de houding welke door Amerika en Engeland werd aangenomen bij 
de door deze landen gevoerde strijd tegen het communisme. Bij 
het voeren van deze strijd zou het van groot belang zij~ 
dat spoedig de verenigde Staten van Indonesi~ tot stand zou
den komen en hieraan door de republiek zou worden medegewerkt. 

Op pagina 7 is onder de titel "Penglaksanaan Demokrasi" een 
artikel opgenomen uit het te Pontianak verschijnende blad 
"Borneo Barat" van 17 November 1948. Hierin wordt een be
schomJing gegeven vän het" 'begrip ".democratie". Nadat gewezen 

·is op het optreden van de Nederlanders te Pegengsaan Oost 
(Augustus 1948) en de blokkade zoals deze wordt toegepast 
op het republikeins gebied, wordt opgemerkt, dat het demo
cratisch begrip door de Nederlanders eenzijdig wordt uitgelegd 
en toegepast, daar, wanneer~atregelen worden getroffen, 
waardoor het volk wordt benadeeld, daarover niets mag worden 
gezegd. 
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De overeenkomst, zoals deze gesloten werd op de Renville, 
wordt herhaaldelijk door de Nederlanders overtreden, terwijl 
het_ opleggen van beperkingen in de lucht en op zee maatrege
len zijn, welke in deze maatschappij (tijd} niet meer mogen 
voorkomen. 

\

Op de pagina's 7 en 8 is onder de titel "Tembem mendjawab 
Pentul" (het antwoord van Tembem. aan Pentul) het antwoord 
opgenomen, zoals dit door Tembem wordt gagegen aan Pentul. 
Hierin wordt het artikel, zoals dit werd opgenomen in de 
Warta Indonesia van 26 November 1948, Nr. 48, aan een nadere 
oriti~ beschouwing onderworpen. Nadat een overzicht is 
gegeven van hetgeen moet worden verstaan onder economie 
wordt opgemerkt, dat de economie niet van de politiek kan 
worden gescheiden en omgekeerd. Het is niet voldoende, wan
neer het volk genoeg eten heeft, doch er moet oo~ezorgd 
worden voor ontspanning en dergelijke. Komende tot de be-
spreking van het streven van het Nederlandse kap&taal in 
Indonesi~ wordt opgemerkt, dat de Nederlandse kapitalisten 
er steeds op.uit zijn geweest om voor zich zelf grote winsten 
te maken, zonder dat zij zich iets lieten gelegen liggen aan 
de Indonesische bevolking en het maatschappelijk bestel dezer 
bevolking. In dit verband worden de volgende bekende slag
zinnen in de Nederlandse taal geciteerd: "De inlanders zijn 
blij, wanneer zij een dubbeltje verdienen. En wanneer je ze 
twee dubbeltjes geeft komen ze de volgende dag niet bij get 
werk. ze komen pas de daarop volgende dag, wanneer ze geen 
geld meer hebben". Door de overheersing door de Nederlanders 
werd het Indonesische volk dom gehouden, opdat met lage lonen 
zou kunnen worden volstaan. Door het Nederlandse en buiten
landse kapitaa~ ( kaum modal asing) is het Indonesische volk 
uitgezogen (diesap). Hierbij wordt de opmerking gemaakt, dat 
het schrijver spijt, dat hij zo scherp moet zijn, doch hij 
kan niet anders, omdat het zo was. In dit verband verwijst 
hij naar hetgeen thans geschiedt in het door de Nederlanders 
bezette gebied. Het Nederlandse kapitaal in Indonesi~ - al
dus het artikel - is er alleen op uij om eigen voordeel te 
zoeken (winst te maken) en niet om het volk de rechtvaardig
heid (ratu adil) te brengen. Het artikel wordt besloten met 
het geven van een overzicht van de arbeidersbeweging, waar
bij gewezen wordt op het belangrijke· aandeel wat deze bewe
ging kan hebben in de strijd om de vrijheid. 

~P dezelfde pagina is wederom een advertentie opgenomen van 
~e Amsterdamse Kolen Centrale M.F. DRENT. 

In de èditie van 10 December 1948, Nr. 50, is op de pagina's 
1 en 2 onder de titel "Perlawanan Rakjat di Sepanjol {de 
strijd van het volk in Spanje) een artikel opgenomen, waarin 

.. 4p de van connnunistisohe zijde bekende wijze het Franco-regiem 
/ wordt aangevallen en beoritiseerd. Nadat isp opgemerkt, dat 

~ -~ fascisme uit geheel Europa is verdwenen behalve dan uit 
~ "het land van Sinterklaas", alwaar onder lelding van Generaal 

· Caudillo FRANCO nog een fascistische regering is! wordt mede
gedeeld, dat door oom Srum en John Bull vermoedel jk steun en 
hulp zal worden geboden aan Spanje. Het is begrijpelijk -
aldus het artikel - dat die twee landen deze hulp niet alleen 
vanwege God (lantaren "karena Allah"belaka) geven, dan wel 
daarvoor stenen in de plaats verlangen. Gewezen wordt dan op 
de gunstige geografische ligging van 3pan3e, waardoor dit 
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land a.h.w. de wachter is voor de toegang tot de Middelland
se zee, waaraan de landen zijn gelegen van het Nabije Oosten, 
waar de grote petroleumvoorraden zich bevinden. Het is 
daarom, dat de groep van kapitalistische imperialisten van 
diti land wensen te maken het bruggenhoofd - springplank -
welke mede gericht is tegen de sovjet Unie. De inktkoelies 
van Engeland, Amerika en Itali~ zijn er op uit, om deze 
anti-sovjet propaganda te verbreiden onder het ~mom" , dab 
hiermede niet alleen de demooratie wordt gediend, doch ook 
de oude christelijke cultuur. Het volk, waarvoor deze valse 
propaganda is ~estemd, heeft nog geen kennis gemaakt met 
het Marshall-vergif {belum kena ratjun Marshall). Nadat 
er op gewezen is, dat in Spanje reeds 12 jaar burgeroorlog 
heerst, wordt medegedeeld, dat het volk 1n Spanje door 
Franco en diens regiem wordt onderdrukt. Deze burgeroorlog 
zou reeds 300.000 slachtoffers hebben geeist, terwijl 
200.000 personen als politieke verdachten in de gevangenis
sen zijn opgesloten. In Mei 1947 werd door Franco nog een 
verordening uitgevaardigd, waarin werd verordeneerd, dat 
tegen degene, die zich tegen de vertegenwoordigers van zijn 
regering zou verzetten, zeer streng zou worden opgetreden. 
In ootober 1947 werd te sevilla een geheime organisatie 
ontdekt van links georienèeerde personen. Gedurende de ~aat
ste twee jaar zijn ongeveer 500.000 personen in Spanje in 
staking geweest, hoofdzakelijk omdat er niet voldoende. voed
sel zou zijn voor het volk. Tegen deze st8kingen werd stréng 
opgetreden met als gevolg, dat in twee maanden tijds te 
Madrid door de krijgsraad {militair) 60 vonnissen tegen 
stakers werden uitgesproken. Bij een staking van arbeiders 
in M~i 1947 te Baskia hebben 60.000 stakers aanvallen ge-

~de daan opfPolitie, zodat militaire hulp moest worden &nge
roepen. Ook op vele andere plaatsen werden stakingen gepro
clameerd. Ook onder de boeren en landarbeiders valt een ze
kere activiteit waar te nemen, welke zou zijn gericht tegen 
de grote grondbezitters en het daar nog heersende feodale 
stelsel. Gewezen wordt dan op de vele veroordelingen, welke 
werden uitgesproken wegens het verlenen van steun aan de 
partisanen en guerilla-troepen, welke tegen het Francoregiem 
zouden ageren. In dit verband wordt gewezen op een bericht 
uit het dagblad "Mundo obreron {wereld der arbeiders) van 
27 Mei 1948, waaruit enige gedeelten wordem geciteerd. Het 
artikel wordt besloten met de opmerking, dat ondanks het 
Franco-regiem het Spaanse volk een onderdeel zal blijken 
te zijn van de wereld-organisatie van a~beiders en landboQ
wers, welke voor lotsverbetering strijdt' tegen het ka pita
l isme, fascisme en imperialisme. 
Onder dit artikel is met als titel "Siapa jang lemah ialah 
jang kalah" (Wie zwak is moet verliezen) oftewel (het recht 
van de sterkste) een gedicht opgenomen luidende als volgt: 
De worm, die zwak is, wordt opgegeten door de kip. 
De kip, die zwak is, wordt opgegeten door de mustang. 
De mustang, die zwak is, wordt opgegeten door de tijger. 
De tijger, die zwak is, wordt doodgeschoten door Moehamad. 
Moehamad, die zwak is, wordt gedood door de dollar. 
De dollar, die zwak is, wordt stuk geslagen door de hamer. 

~
P de pagina's 3 ea 4 is onder de titel "Amsterdam- Praag
udapest" een door "Didin" getekende reisbeschrijving opge

- omen, waarin z.g. eên reis per vliegtuig naar deze plaatsen 
wordt beschreven. In hoofdzaak echter wordt een politieke 
beschouwing gegeven van de landen, waarover gevlogen wordt. 
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j e naam "Didin" is vermoedelijk de schuilnaam van SJ.AFIROED• 
tJtl m, genoemd in Uw brieven no. 47~16 en 47430, respectieve-

!/'. ijk van 18 ,.Qp..J:;ober 1948 en 21 October 1948. ~ b--L 
adat hij ~"X~ uur va§] Schiphol[!~ opgestegen, (zieW'hij 

" even deze vlieghaven en Amsterdam en dan verder gedurende 
een korte tijd, en mogelijk voor het last st, Nederland vo1 
rivieren, windmolJ!WJ_ en duinen. ~ 
Medegedeeld word-~aat~ hij gedurende ongeveer 3 jaar ~da~ 
land heert gewoond en naast vrienden ook vijanden he~ont
moet.f!Iierbij wor,dt opgemerkt, ~Velen in Nsderlandf!l.ietJ 
kunnen en wille~grijpen dat et thans geen tijd meer is 

I!iäfjJ overheersing, doc~;hieuwe wereld is ontstaan, waarin 
allen zonder onderseheid~än kleur or godsdienst moeten sa
menwerke~t het juiste begrip te komen. 

,tfr .... ~Verder wordt[_opgemerkt, dat ondanks de vijf jaren Duitse be
~ ~ //"·r, v zetting en overheersing het Nederlanj!se volk nog niet veel. 

v"'fi'~ ' schijnt te hebben geleerd' waarvoorj.,-wordt verwezen naar het 
~ gebeuren in Indonesi~{:Vi~tnam, India en dergelijkêlPwaar 

yr men nog steeds niet tot overeenstemming kan kome:.fï":-7~-.. c.;' 

1
~ (Nadat is medegedeel~~at\~eD gedurende de 2e wereldoor1og 

mocht verwachten, dat' de "olkeren _nader tot elkaar zoud~en 
komen, wat echter niet het ge~is.)}vordt opgemerkt', dat e 
volkeren van de westerse lande:rf-1 ç>nder de leuze, dat zi e. 

(..___ wakers zijn tegen het "communistische gevaarn _rijp. gemaakt 
~orde~ 'voor een volgende oorlog. 
~ De jeugd wordt een groene jasLJbadju idj~ (unirorm) aange

trokken en vertrouwd gemaakt met het omgaan met wapens. 
Het volk wordt wijs gemaakt, dat het ofrers moet brengen 
voor Indone s~, Vietnam, China, Burma, 1;~Ialakka, Grieken1and 
en soortgelijke landen. De weste~e landen hebben heden ten 

! dage veel weg van een gekkenhuisL(satu rumah.gila)lwaar a1le 
mogelijke-middelen, zoals radio, nieuwsbladen fi1ms en der-

- . p-; gelijke worden[gebezigd en dienstbaar gemaakTI/om onwaarheden 
1J ~/t .tL [ite verkondigen en er op los te liegen.(: ~ -

~
l~pif~ • Nadat is medegedeeld, dat volgens de st war~~het vlieg-
1/P'Z( .L.'' tuig over 5 minuten te Praag zal lande , word een uitvoe-

. rige beschrijvingfgegev~van Praag en Tsje o Slowakije. 
~1: In 1939 L:;."aldus wo}:1it aangevange,n;Jwas Ts jecho Slowakije een 
~ der Europese landen, die streden tegen Nazi-Duitsland. Het 

land had ·toen een leger van 1 •. 500. 0,00 man, ~. 000 vliegtuigen 
vele kanonnen, tanks en andere wapens. Ondanks dit alles 
werd het land door de imperialistische groepen in Engeland 
en Frankrijk verkocht aan-Hitler [f didJ,ual kepada- HitleEJJ 
omdat het-volgens de Duitsers-te progressier was. Uit deze 
les heeft Tsjaoho Slowakije lering getrokken en na de wereld 
oorlog zocht het een goed~ vriend, die het heeft gevonden in 

. 
'· 

de dov jet-Unie • · 
Dank zij het rode leger ((Tentura Merah)l werd het land be
vrijd van de Duitse over~eersing en ~Duitse fascistische 
groepen. ~~J~~ ~~· · . 
Vervolg_ens Eï!ördî)op de bekende wij~ een fu.itvoer~~erzic@ 
[gegeve~van Tsjècho Slowakije als ~ndustriea land e~de b~ 

zonder gunstige omstandighedenJwaaronder de bevolking thans} 
mede~ij dan~~e revolutie der arbeiders in Februari 1948~~ 

Îkan leven r~-f'~ 
r.v~raJJ "na~t Clement GOT'I'Vv.ALD als president werd gekozen .. 
[waarbij uitspraken zijn geciteerd van personen, die schrij~ 

hiernaar heeft.gevraljlgd] 
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~ierbij komt tot uiting, dat1G(e rationalisatie der,bedri~ 
doorslaggevend{heefi}gewerk~oor de~gu~ge levensom
standigheden vgn het volk. Opgemerkt wordt~ dat dit alles 
tot stand is gekomen zonder de hulp van het imperialistische 
Amerika (o:fi"ewe] het. MarsJ?.al~-plan, zoals, CU. t ·w~rd ~opgezet 
door de 1'Jallstreet-J.mperJ.alJ.sten .1JR /c~~~ v-e-z ..&:::::> , 

l:pit gedeelte van het artik~~besloten met de, medede
ling, dat JLÇ>lgens de propaganda in de 'desterse landen de 
tJJevol~lvan de landen ac~l'/ het "IJze.ren gordijn" !lklam..:. 
bu besi ·geen vrijheid zou~kennen, doch~aldus wordt op- . 
gemer in S&; winkels kan l!len van alles kopen tot zelfs · 
"Het Parooln ~'1-Jew Herald TrJ.bune'', "The Times", "De ifaar
heid ·!, "The Dayly vrorker", "De .Amersfoortse Courant!f '~. 

-;fin een vervolg-::-.rtikel zal[broed~,_DIDnf zijn bevinding.._ 
--~~rijven~ Budapest en HongarJ.j~7 

Onder dit artikel is met als titel "Alan socialisme 11 een 
door S~TDI Karija ondertekend g€dicht opgenomen. Het geheel 
is een lofzang op het socialisme, waardoor zonodig middels 
de revolutie een nieuwe wereld kan worden geboren~ waardoor 
het oude verdwijnt en het nieuwe (betere} blijft. 

Op pagina 5 is onder de titel "India Industri, Pakistan 
Pertanian" (India is een industried en Pakistan en agrarisch 
land} een artikel opgenomen, wearin een beschouwing wordt ge 
geven over India en Pakistan. 
Nadat is medegedeeld, dat in India en Pakistan 400.000.000 
mensen leven, wordt opgemerkt, dat India een rijk industriea 
land is en een vooraanstaande plaats inneemt in de interna
tionale vJereld. Aan de hand van cijfers wordt dan een op
somming gegeven van de grote verscheidenheid van fabrieken 
en industr~än, welke in India zijn gevestigd, terwijl in 
Oost-Bengalen vele vruchtbare rijstvelden zijn, welke rijke 
oogsten opleveren. 
Op dezelfde pagina is onder de titel "Bali Muda dan Eropa 
modern" een artikel van ~!alter SPIES opgenomen. 
H~rin wordt opgemerkt, dat de jeugd van Bali zich,zeer 
spoedig de moderne muziek eigen maakt en op Zuid- en Noord
Bali twee orkesten zijn gevormd, welke nieuwe moderne compo
sities van Strawinsky, Darlus Milhaud of Bela Bartok op ver
dienstelijke wijze zouden uitvoeren. Aan het slot wordt op
gemerkt, dat de Balinezen blijkbaar niet van deze wereld 
zijn (bukan dari dunia ini ••••• ). 

Op pagina 6 is onder de ti tel "Bang$a Indones ia di Suriname ~ 
Merasa Marah" (de Indonesi~rs in Suriname zijn boos) een be 
richt van de R.lt.D. te Den Haag opgenomen. Hierin wordt 
medegedeeld, dat op 7 November 1948 de te Suriname gevestig
de verenigingen van Indonesi~rs, t.w. de 11 Perhimpunan Bang
sa Indonesia'' (P.B.I.) en "Persatuan Indonesia" (P.I.) een 
gecombineerde vergadering hebben gehouden onder leitling van 
IDRIS SU1MMO. Deze wees er op, dat de Indone~rs in 3uriname 
een belangrijke groep vormen in de 3urinaamse maatschappij. 
Door de voorzitter de~P.B.I. HARDJO werd daarop een betoog 
gehouden, waarin deze waarschuwde om thans in verband met de 
chaos welke over heel Indonesiê" heerst niet overhaast daar
heen te vertrekken. Hij vroeg de aanwezigen of zij naar 
Indonesiê" wilden terugkeren in het door de Nederlanders be-
zette gebied? 
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Deze vraag werd spontaan en unaniem met "neen" beantwoord. 
Hierop stelde hij de vraag of zij, wanneer de toestanden in 
Suriname goed waren voor de Indonesi~rs, zij daar wilden blij 
ven? Uit volle borst werd hierop geantwoord "suka", dat zij 
dat wilden. 
Door vele andere personen werd daarop nog het woord gevoerd. 
Het merendeel hiervan becritiseerde het betoog van IDRid 6U
M.ARNO en dronge-a aan op de uitkering van een bedrag van fl. 
100.--, daar zij thans 5 jaar in Suriname verblijven en vol
gens hun arbeidsovereenkomst na deze tijd aanspraak maken op 
de uitkering van dit bedrag en vrije terugzending naar Indo
nesia. 
Velen verklaarden zich niet te kunnen verenigen met het belei 
zoals dit werd gevoerd door het bestuur der P.I. en traden 
uit deze vereniging. 

) o_ 

/ Op_de pagina's 6 en? is onder de titel "Bangsa Belanda pera
l nakan akan dikirim ke üurinama?" (Worden de Indo-Europeanen 
t Jnaflr Suriname gezonden?) een bericht opgenomen van de R.V.D. 
1 te Den Haag. Hierin wordt medegedeeld, dat onder leiding van 

l-;;r F .DE TüRTON BRUYNS, onder de naam nç~uo Vadis 11
, een vereni

ging werd opgericht met als doel te trachten de Indo-Europea
nen naar de Nederlandse Antillen (West-Indi~) te doen emi
greren. 
Nadat is medegàdeeld, dat er ongeveer 250.000 Indo-Europeanen 
zijn, waarvt:1n '2)3 katholiek is, wordt op vragende wijze opge-

. merkt, dat voor deze groep "Blut und Boden" blijkbeer niets 
zegt en wanneer zij meer voelen voor eensluiting bij de Indo
nesi~rs dan bij de Europeanen, waarom zij zich dan nog Euro
peéian blijven noemen. Vervolgens wordt erop gewezen, dat deze 
groep aanvankelijk getracht heeft Nieuw Guinea als vaderland 
aangewezen te krijgen, doch daar dit streven door zelfs vrij
wel alle door Nederland gestichte staten in Indonesia heftig 
werd . .becritiseerd, schijnt men thans hierop te zijn terugge
komen en werd de vereniging "Q,ud' Vadis" opgericht. Medegedee 
wordt dan, dat deze vë"!reniging tiJdens een onderhoud met Dr 
BEEL zou hebben verzocht, een studiecommissie te benoemen om 
het vraagstuk van emigratie naar de Nederlandse Antillen in 
studie te nemen. 

(
Onder de titel nRumah piatu di Iv.Loskou" (Een weeshuis te lviOS

rop kou) is/Pagina 7 een kort bericht opgenomen, waarin wordt 

!medegedeeld, dat voor de Russische oorlogswezen te i\~oskou een 
groot moder.n weeshuis zal worden gesticht. Opgemerkt wordt, 

1dat millioenen Russen als slachtoffer zijn geva~llen in de 
1 laatste wereldoorlog. 

Op dezelfde pagina is onder de titel "Republik Indonesia men
djadi lid E.C.A.F.E., een kort bericht opgenomen, waarin 
wordt bekend gesteld, dat de Republiek Indonesia als lid tot 
de "Econ:ànic Commission for A.sia and the Far East" is toege
laten. Opgemerkt wordt, dat de voorzitter der Nederlandse de
legatie bij de ~.C.A.F.E., de heer GILISühl~, zich danig te
gen deze toelating heeft verzet, o.a. onder het "mom", dat 
hierdoor de Republiek zou samengaan met Australi~ en de 
Sovjet-Unie en haar te veel internationale macht zou.worden 
toegekend. 
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Onder de titel "Pentul mendebat keras Tembem" (Pentul en Tem
bemin een heftig debat) is op de pagina's 7 en 8 een ant
woord van PENTUL aan TEMB:EM opgenomen. 
Nadat is opgemerkt, dat Tembem in zijn laatste betoog heel erg 
progressief was, wordt erop gewezen, dat het niet de bedoeling 
is van hem, P:BNTUL, om op alles zonder meer "ja" en "amen" te 
zeggen. (Sa ja tuan, ba ik tuan) , doch dat hij moderne mensen -
wenst. Het is daarom ook, dat thans -aldus wordt opt;emerkt-
er in Indonesia revolutie is. TillvffiiDI~ moet echter niet denken 
óf van de veronderstelling uitgaan, dat het volk alleen be
staa-t uit arbeiders {kaum buruh}, doch dat er ook middenstan
ders, landbouwers en nog meerdere andere groepen zijn. 
Rij merkt dan op, dat zodra de republiek verwezenlijkt zal 
zijn, ten opzichte van het buitenlandse kapitaal eventueel bi" 
zondere maatregelen kunnen worden getroffen. 3chrijver deelt 
dan mede, dat hij voor een nationaal kabinet is met een natio
naal programma, omdat daarin de beste waarborgen moeten worden 
gezien voor de vrijheid en geluk. Aan het slot wordt opgemerkt 
dat hij steeds zijn eigen mening weergeeft. · 

Voorts is op pagina 8 onder de titel "Untuk apa . • . . • • . . • • • -~ 
kita berdjuang?!" (Waarvoor ••••••••••• w1j\vechten, strijden) 
een gedicht opgenomen, getekend met SENDI KARYA. 
Hierin wordt hoofdzakelijk de aandacht gevestigd op het grote 
aandeel, dat de jeugd heeft in de strijd om de vrijheid in 
Indonesia. 
Onder dit gedicht is een z.g. stopper opgenomen, waarin ge
vraagd wordt, het blad goed te lezen en wordt opgemerkt, dat 
het goed is, het blad financieel te steunen, doch nog beter is 
het om opbouwende critiek te leveren. Einde. -----------------
)~.\").~ 

0.2. 
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rraar aanleiding van nevensvermeld schrijven wordt 
medegedeeld, dat: 

~ I Didi ICARTASASI.~ITA zich thans in Amsterdam bevindt en 
vermoedelijk aldaar verblijf houdt aan de Stadhouderskade 
NO.l31 of aan de le Helmerstraat No.l46. 

Didi KARTASASMITA was v66r de oorlog tegen Japan be
roepsofficier bij het ~oninklijk Nederlands Indische L~ger. 
xa de capitulatie van Japan trad hij als :olonel in dienst 
bij de T.N.I. Snige tijd geleden is bij van de ~.~.I. gede
serteerd en heeft zich hij het Nederlands Gezag in Indone
si~ gemeld. (~inde) 
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, Onderwerp: 20 December 1948. 
"Warta Indonesia". 

Bijlagen: 3. 

GE H E I M. 
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Ten vervolge op dezerzijds schrijven no. 1032~47 van 29 No
vember 1948, worden hierbij toegezonden 3 exemplaren van het 
door de Perhimpoenan Indonesia uitgegeven waakblad "Warta Indo
nesia", namelijk de nunnners 45, 46 en 47, respectievelijk van 
5, 12 en 19 November 1948. 

Op de pagina's 1, 2 en 3 van de editie van 5 November 1948, 
no. 45, is onder de titel "Tindjauan Internasional" ( de boven 
alles uitstekende Internationale verhoudingen) een kennelijk 
als redactioneel bedoeld vervolg-artikel opgenomen. 
Verwijzende naar de behandeling van de Berlijnse kwestie in de 
UNO-vergaderingen te Parijs, wordt opgemerkt, dat dit een uit
vloeisel is van de dwang, welke door "Paman SPJD." (.Amer~ka) op 
de Yl3renigde West-Europese landen wordt uitgeoefend, terwijl 
het geheel moet worden gezien als een onderdeel van de strijd 
tegen Moskou. -
Bij de daarop gehouden bespreking over de eenheid van het wes
telijk Blok (Blok Barst) worden twee opmerkingen gemaakt, n.l. 
le dat deze westelijke eenheid slechts een formele eenheid is, 
o? een valse (alias palsu) waarbij de hierbij aangesloten wes
terse landen aan de leiband lopen van Engeland, Frankrijk en 
Amerika; 
2e wordt opgemerkt, dat in Amerika zelfs nog geen eenheid zou 
heersen, waarbij wordt gewezen op de onenigheid welke zou be
staan tussen president TRUMAN en MARSHALL bij het voeren van de 
Amerikaanse buiten-politiek. 
Vervolgens wordt aan de hand van een artikel uit het te Boston 
verschijnende dagblad "Christian Soience Monitor'..-reen en ander 
gezegd over het streven van de fede•atie van Európese staten en 
de :United World Federalists (Wereldfederatie) • 
Bij de daarop gehouden besprekingen van het congress of Europa" 
wordt opgemerkt, dat Engelands grote imperialistische streber 
(djago Imperialis Inggeris), Winston CHURCHILL, hiervan de lei
der is. 
Verwijzende naar de bijeenkomst welke in September j.l. te 
Interlaken werd gehouden onder leiding van Rioha~d COUDENHOVE
KALERG!, secretaris-generaal van de verenigde West-Europese 
landen, wordt opgemerkt, dat in Maart 1949 wederom een bijeen
komst van deze instelling zal worden gehouden, op welke samen
komst het verzoek tot toetreden als lid van Griekenland (Junani), 
TUrkije, Portugal, Itali~, Duitsland en Oostenrijk zal worden 
besproken. Opgemerkt wordt, dat de doelstelling van deze instel
ling "democratisch" zou zijn, te bereiken door eenheid te bren
gen in de economie, door het vaststellen van de lonen en prijzen 
der productie. 
Ten opzichte van het streven van de Vereniging van wereld Fede
raliàme wordt opgemerkt, dat deze streeft naar gelijkheid zonder 
te letten op de huidsklaur. In werkelijkheid moet· ook hierin 
worden gezien een streven tot het behoud van het imperialisme. 
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Hierbij wordt verwezen naar een uitspraak van oom (Paman) Winston 
CHURCHILL op de onlangs te Rome gehouden bijeenkomst, waarbij 
CHURCHILL zou hebben gezegd, dat het democratische ·west-Europa 
zich zou inspannen, het ("Hantu Komunisme alias sovjet Rusia") 
communistische spook oftewel Sovjet-Rusland te bestrijden. 
In de gebruikelijke terminologie wordt de Berlijnse kwestie be
sproken en de zijde van Rusland gekozen. Hierbij wordt de te 
Yalta gesloten overeenkomst besproken. Het geheel wordt genoemd 
een strijd van de imperialistische landen Engeland en Amerika 
tegen het communistische spook of de rode beer. 
verwijzende naar een artikel uit het .Amerikaanse weekblad "News
~' wordt hierbij opgemerkt, dat Amerika met de bij het ~bt
·van Brussel aangesloten landen, waaronder ook Nederland, door het 
aannemen van de huidige houding ten opzichte van Rusland, zouden 
aansturen op een IIIe wereldoor],.og. Engeland zou daarbij dienst 
doen als het arsenaal van het Amerikaanse leger, terwijl Frank
rijk hierbij het kanonnenvlees (umpan merian) zou leveren. 
verwijzende naar het Engelse economische tijdschrift "Economist" 
wordt opg~merkt, dat Engeland heeft te kiezen tussen boter of 
kanonnen en de Europese landen tussen vele tankS of tractors. 
De oorzaak van de moeilijkheden en stakingen in Frankrijk zouden 
-aldus wordt opgemerkt- een uitvloeisel zijn van dit imperialis
tisch streven. 
volgens het Engelse dagblad de "Dayly Mail" zou door het onder
grondse streven van Wallstre~t de UNO zijn verworden tot de 
spreektJ4I11pet van Wallstreet, bij het voeren van haar propaganda 
tegen de Sovjet-Unie. 
Nadat is medegedeeld, dat door de imperialisten geleidelijk aan 
wordt teruggekeerd naar het verderflijk gebleken tijdperk van.de 
geheime diplomatie, wordt opgemerkt, dat kB~ op 24 November 1945 
de UNO werd gesticht en het er alle schijn van heeft, dat de ge
schiedenis van Manchen van 10 jaar geleden (1938) zich staat te 
herhalen door de houding, zoals deze op 29 September 1948 werd 
aangenomen door Amerika, Engeland en Frankrijk ten opzichte van 
Rusland, welke houding een explosieve wordt genoemd. 
Het artikel besluit met het citeren van de volgende passage uit 
het Dayly Mail-artikel: The stakas before diplomacy have never 
been greater? Nor the role of un more important, than in this 
contest. For either side: If it would win real victory, must win 
it ~ithout war.", welke passage in de Maleise taal wordt herhaald. 

Op de pagina's 3 en 4 is een artikel opgenomen met betrekking tot 
de Èlokkade1 zoals deze door de Nederlanders wordt toegepast ten 

/ opzichte van de Republiek Indonesia. 
Verwijzende naar een bespreking van de Internationale voedsel
organisatie te Vlashington, wordt opgemerkt, dat hieruit is geble
ken, dat door deze opzettelijke blokkade in Indonesi~ een tekort 
aan rijst zou zijn ontstaan van 120.000 ton. 
Bij een verdere beschouwing over de blokkade wordt achtereenvol
gens stilgestaan bij de overeenkomst van Linggadjati en de poli
_tie le actie op 21 Juli 1947. 

~
e coqp_~ op 18 September 1948 wordt een communistische 

~ agitatie genoemd, zijnde een uitvloeisel van deze blokkade, daar 
~~ de bevolking hierdoor in een uitermate zorgelijke toestand is ko

L.,men te verkeren. 
voorts wordt er op gewezen, dat gedurende de Japanse bezetting 
van Indonesi~ de "relief goods" werden doorgelaten, terwijl thans 
door de republiek aan de Nederlandse regering vergunning moet 
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worden gevraagd voor het doorzenden van geneesmiddelen. 

Op pagina 4 van dezelfde editie is een interview opgenomen, dat 
onlangs zou hebben plaats gehad met de republikeinse minister van 
financien, Dr LEIMINA, met betrekking tot de nog in de republiek 
verblijvende Indo-Europeanen. 
Nadat is opgemerkt, dat men het doet voorkomen alsof er nog 
steeds 15000 Indo~Europeanen, waarvan ongeveer 5000 soldaten van 
het K.N.I.L., min of meer gedwongen in de republiek zouden ver
blijf houden, wordt medegedeeld, dat te Solo 57 en te Madioen 51 
of tezamen 108 Indo-Europeanen verblijf houden in de republiek. 
Van enige dwang op het verblijf van deze personen in de republiek 
zou geen sprake zijn, doch deze mensen wensen de republiek niet 
te verlaten omdat zij daardoor hun bezittingen zouden prijsgeven, 
terwijl ook meerderen van hen werkzaam zouden zijn bij republi-
keinse instellingen, zoals b.v. het onderwijs. · 

Op pagina 5 zijn onder de titel: Het volk heeft honger, geen 
kleren en werk" enige uitspraken opgenomen, welke zouden zijn ge
daan dóor Moh.HATTA tijdens een interview, dat deze had naar aan• 
leiding van de opstand te Madioen, met de vertegenwoordiger van 
Associated Press, Harris JAffi{SON. 
HATTA zou hierbij onomwonden hebben gezegd, dat de opstand te 
Madioen een gevolg was van de bijzonder, slechte economische toe
stand welke daar heerst. "Het volkil -aldus RATTA- "heeft honger, 
geen kleding en geen werk". Het leven wordt in de republiek 
steeds duurder, wel zijn de salarissen van de ambtenaren en be
ambten verhoogd, doch niet zodanig, dat daarmede de steeds op
lopende prijzen kunnen worden opgevangen. Een gezin, bestaande 
uit 4 personen, zou per maand een bedrag van 3000 rupia nodig 
hebben. Het gezinshoofd verdient als regel 1000 rupia per maand, 
zodat door de huisvrouw nog een bedrag van 2000 rupia moet worden 
verkregen om·te kunnen rond komen. 
verschillende prijzen van levensmiddelen en andere eerste levens
behoeften worden genoemd,. zo kost 1 kg. rijst 20 rupi's, 1 ei 
3 r., 1 kg. suiker 6 r., 1 kip 50 r., 1 meter voile stof 500 r. 
en 1 meter katoen 350 r. 
De oorzaak van deze slechte maatschappelijke toestand -aldus 
KATTA- moet worden gezocht in de door de Nederlanders toegepaste 
blokkade en zolang deze blokkade duurt, zal de toestand van het 
Indonesische volk zo blijven. TUssen haakjes tekende kennelijk 
de redactie van het blad hierbij aan: Volgens de Nederlanders is 
dit geen blokkade, doch een controle, dat geen goederen of pro
ducten van de ondernemingen der blanken (asing) aan hun recht
ma_tige bestemming zullen worden onttrokken. 

Op de pagina's 5 en 6 is een korte biographie opgenomen van 
Rudolf SUPRA'ThlAN, de componist van het lied "Indonesia Ra ja i' 
(Volkslied). 
Hierin wordt een opsomming gegeven van andere liederen welke door 
hem werden gecomponeerd, zomede de titels van toneelstukken en 
andere werken, welke hij geschreven heeft. Nadat een overzicht is 
gegeven van de politieke.activiteit van SUFRATMAN wordt medege
deeld, dat "Indonesia Raja" aanvankelijk door de toenmalige Neder· 
lands Indische regering werd verboden, welk verbod later werd op
geheven en het toen op vrijwel alle vergaderingen van nationalis
tische verenigingen werd gezongen. 



No. 10324G-4?, 
dd. 20-12-1948. 

- 4· -

Aan het slot van het artikel wordt medegedeeld, dat SOPRATMAN op 
16 Augustus 1938 in behoeftige omstandigheden is overleden. 

Op pagina 6 van dezelfde editie is een bericht opgenomen van de 
Delegatie der republiek Indonesia, afdeling Pers, gedateerd Dja
karta, 23 October 1948. Hierin wordt door Soetan SJAHRIR een naderE 
uiteenzetting gegeven omtrent een interview, dat hij had met een 
vertegenwoordiger van het te Batevia verschijnende Maleis-Chinese 
dagblad "Keng Po". Dit interview, betrekking hebbende op het in
stellen van een Interim-regering in Indonesi« en het zitting nemen 
van SJAHRIR daarin, werd opgenomen ~n de editie van dat blad van 
21 October 1948 en als Aneta-bericht uitgezonden. 
In vier punten wordt o.m. opgemerkt, dat het Aneta-bericht niet op 
de juiste wijze weergeeft wat door hem, SJAHRIR, dienaangaande 
wie.d gezegd. 
Ten aanzien van het instellen van de Interim-regering zou hij heb
ben gezegd, dat het instellen van een dergelijke regering wordt be· 
schouwd als het in het leven roepen van een regering door Indone
siers, welke in wezen vertegenwoordigers zijn van Ned~rland en 
door hem nog steeds het standpunt van de republiek Indonesia wordt 
voorgestaan, zoals dit werd bekend gesteld op 2? Mei 194?. 
Ontkent wordt voorts, dat hij zou hebben gezegd, bereid te zijn, 
zitting te nemen in deze Interim-regering. . 

Onder de titel "Tela'ah Keliru" (Siasat 24 Oktober 1948) wordt op 
de pagina's ? en 8 van dezelfde editie een overzicht gegeven, be
trekking hebbende op de beslissing, zoals deze op 24 October 1948 
door de 2e Kamer werd genomen ten aanzien van het instellen van 
een Interim-regering in.Indonesi~. Nadat het genomen besluit op de 
bekende wijze is becritiseerd, wordt een zeer uitvoerig overzicht 
gegeven van de rol, welke de Luitenant-Gouverneur-Generaal Dr VAN 
MOOK daarbij heeft vervuld. In het bijzonder wordt hierbij veroor
deeld het invoeren van de verschillende deelstaten, als.mede de 
conferenties, zoals deze te Bandoeng werden gehouden. 

In een als advertentie bedoelde mededeiing wordt namens de Neder-
. landse Vrouwen Beweging bekend gemaakt, dat. bij de door deze ver
eniging gehouden loterij het rijwiel is gevallen op het nummer 144. 

In de editie van 12 November 1948, no. 46, is op de pagina's 1, 2 
3 onder de titel "gara gare Internasional" het gebruikelijke poli
tieke overzicht opgenomen. 
Medegedeeld wordt, dat bij de verkiezingen in Amerika TRUMAN als 
President werd herkozen. 
Hierna~ wordt een overzicht gegeven van de opmars van het Rode 
Volksleger (Tentara Rakjat Merdeka) in China. Gewezen wordt op de 
ellendige toestanden, waarin de bevolking zou verkeren in het Chi
nese regringsgebied. Mede woxt besproken de hulp van Amerika aan 
China middels het Marshall-plan ter bestrijding van het communisme 
Het geheel wordt echter genoemd een onderdeel van de "revolusidtmi; 
(wereldrevolutie). In dit verband wordt verwezen naar het boek 
"Inside Asia" van John GUNTHER en naar de werken over China van 
Pearl s.BUCK, Robert PAYNE e.a. Hierbij wordt in het bijzonder de 
nadruk gelegd op het huidige corruptie-regiem in China. 
Opgemerkt wordt, dat reeds door Amerika vuurwapens en oorlogstuig 

, ter waarde van 80 millioen dollar naar China ~erd gezonden, ten- . 
einde daarmede de sovjet-Unie te bestrijden, terwijl de wereld-
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kapitalisten thans bezig z~jn, de eenheid te bev1orderen van de 
legers der westerse landen, waarbij wordt opgemerkt, dat daar 
ook Nederland aan meedoet. 
Gewezen wordt op de laatste reis van de Nederlandse Minister , 
van Buitenlandse Zaken, STIKKER, naar Amerika en de besprekingen: 
welke hij daar had met George GATTLET MARSHALL. Deze besprekin- · 
gen hadden volgens het blad betrekking op het bestrijden van het! 
communisme in Indmnesia. · 
Opgemerkt wordt, dat in 1848 het communistisch Manirest in de , 
westerse landen w~rd samengesteld en uitgegeven, zodat het com- : 
munistische spook uit deze landen arkomatig is en de sovjet-Unie 
niet het vaderland is van dit spook. 

Met als onder-titel "Sovjet Rusia" wordt medegedeeld, dat op 7 
November j.l. de dag werd herdacht, dat 31 jaar geleden de re
volutie in Rusland is uitgebroken. Op deze dag werd in de Rus- • 
sische hoofdstad M.oskou een grote parade gehouden door het leger~ 
waarbij de meest moderne wapens te zien waren, w.o. ook straal-.~ 
vliegtuigen. . 
Uit de redevoeringen welke daarbij werden gehouden vielen, on
danks deze moderne bewapening van het Russische leger, stemmen 
te beluisteren, waaruit niet anders kan worden geconcludeerd, 
dan dat Rusland ernstig streeft naar de wereldvrede, wat het 
streven wordt genoemd van de arbeiders (kaum buruh). 
Nadat is opgemerkt, dat-na iedere oorlog het een ·prettige tijd 
is voor generaals en diplomaten, wordt dit gedeelte van het ar~ 
tikel besloten met de woorden "Si vis pacem, parabellum". 
Het t=~rtikel_wordt vervolgd met de onder-titel "Palestina", in 
v~elk gedeelte een overzicht wordt gegeven v·an de besprekingen 
van de Palestijnse kwestie in de UNO-bijeenkomsten te Parijs. 
Vrij uitvoerig wordt stilgestaan bij de contoverse, welke zich . 
bij deze besprekingen voordoen tussen het Engelse en Amerikaanse! 
standpunt in deze. De vertegenwoordigers van de Engelse imperia-i 
listen eisen, dat de UNO zal besluiten, dat de Joden zich zullen! 
terugtrekken uit Galilea en de Negeb, terwijl President TRIDvillN ' 
een veel milder standpunt inneemt ten opzichte van de Joden, 
wat mogelijk bedoeld was als een verkiezingsstunt. 
Verband wordt gelegd tussen.de Palestijnse kwestie en de moe-i
lijkheden in Griekenland (Junani). 
Aan het slot van dit gedeelte van het artikel wordt opgemerkt, 
dat het streven van Amerika er op gericht zou zijn, te voorkomen: 
dat Koning PAUL van de troon zal worden gestoten. 

Met als onder-titel "Frankrijk" worden de onlangs in Frahkrijk 
gehouden senaatsverkiezingen besproken en opgemerkt wordt, dat 
de neo-fascisten onder leiding van DE GAULLE deze verkiezingen 
hebben gewonnen en •••••••• de communisten hebben verloren (dan 
•••••••• kekalahan kaum komunis). 
Nadat is opgemerkt, dat uiteindelijk zal blijken-, dat dit een 
overwinning is geweest van de bourgeoisie, ten koste van de 
communisten, wordt medegedeeld, dat er bij deze verkiezingen 
met stemmen geknoeid is. 
Het geheel -aldus het artikel- doet denken aan de verkiezingen 
zoals deze in 1933 in Duitsland werden gehouden, waarbij Hitlar 
met de steun van de sociaal-democraten en de katholieken even
eens pnder de leuze, dat het tegen de sovjet ging, aan de macht 
kwam. 
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rartikel 

Het artikel wordt besloten met de vraag of generaal DE GAULLE 
geschiedenis denkt te maken evenals Napoleon Bonaparte in de 
l9e eeuw en Hitler (dizaman Lita) in onze eeuw~ 

Op pagina 3 iB onder de titel "De P.S.I.I. (Partai serikat Isl.am 
Indonesia)(de partij van H{adji) A(ugus) Salim) teleurgesteld" 
een artikel opgenomén, waarin wordt medegedeeld, dat men in 
P.s.I.I.-kringen met verbazing en teleurstelling heeft kennis
genomen van de op 27 October 1948 gedane mededeling, dat opnieuw 
besprekingen zouden worden gevoerd met.de Nederlanders. Hierbij 
wordt opgemerkt, dat naar. de mening der P.s.r.r. de regering 
geen besprekingen met de Nederlanders kan voeren alvorens hier
toe volmacht is verleend door het lichaam der volksvertegenwoor
diging (de ~TIP-PUSAT), daar dit overleg in strijd zou zijn met 
de proclamatie van 17 Augustus 1945. 
Opgemerkt wordt, dat aanvankelijk de onafhankelijkheid der re
publiek-Indonesia voor Java, Madoera en Sumatra de facto werd 
erkend. Gewezen wordt dan op de overeenkomsten van Linggadjati 
en de·Renville. Opgemerkt wordt, dat ondanks deze overeenkomsten' 
Nederland is blijven voortgaan met het instellen van de poppen
staten (Negara Boneka). Thans hierover onderhandelen zou gelijk 
staan met het prijsgeven van de status en het liquideren der 
reJ?Ubliek Indonesia, terwijl wanneer hierover onderhandelingen 
zouden worden gevoerd, alvorens hiervoor door de KNIP-PUSAT vol~: 
macht is verleend, dit dient te worden ·aangemerkt als "hoogver- i 
raad". . · . : 
Om in deze tot een juiste uitspraak te komen wordt het noodzàke
lijk geacht, dat de vertegenwoordigers van de politieke partijen 
en die der vak- en landbouwersverenigingen, eerst in een natio
naal congres bijeen worden geroepen, teneinde een uitspraak te 
verkrijgen omtrentde houding, welke dient te worden aangenomen 
ten opzichte van de geprojecteerde staat (Negara) Indonesia. 
Aan het slot van het artikel wordt opgemerkt, d~t het Indonesi
sche volk veel vertrouwen stelt in de UNO en zonodig hierop een 
beroep moet worden gedaan. 

Op pagina 4 is onder de titel "Pengaruh Amerika Serikatn eenruiti 
het te Batavia verschijnende dagblad "Berita .Indosinesia" van 28 : 
October 1948 opgenomen. Hierin wordt een en ander gezegd over 
het besluit, zoals dit genomen werd door de 2e Kamer met betrek- 1 

king tot het instellen van de Interim-regering in Indonesit!. 
Gememoreerd wordt hetgeen bij de behandeling door Minister 
SASSEN werd gezegd, dat Abdoel Kadir naar Nederland werd ontbo
den, terwijl gewezen wordt op de houding van Amerika, welk land 
op een spoedige invoering van een en ander zou hebben aangedron-, 
gen. · 

Op dezelfde pagina is een bericht opgenomen, waarin wordt mede
gedeeld, dat bij gelegenheid van het 3-jarig bestaan der repu
bliek Indonesi§ door K.ARUBAIJ', als vertegenwoordiger van de 
Partal Kamerdekaan Indonesia Irian (Nieuw Guinea) een betoog 
werd gehouden, waarin hij o.a. zou hebben gezegd, dat de bevol
king van Nieuw Guinea (Irian) zich zou hebben uitgesproken, dat 
geen koloniale overheersing van Nederland meer zal worden geduld; 
doch Nieuw Guinea één geheel zal vormen met de andere delen van 
Indonesia. 
In hetzelfde bericht wordt medegedeeld, dat op 23 October 1948 
door LATUWillHINA namens de Indonesische bevolking van de Molukken 
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hulde werd gebracht aan Dr RATULANGI bij diens terugkeer op Java. 

In een ander bericht op dezelfde pagina is een uitlating opge
nomen van Minister SASSEN, betrekking hebbende op de actie van 
gewapende benden en groepen op het bezette gebied, welk bericht 
door de Ned~rlandse radio te Batavia werd uitgezonden. 

Op pagina 5 is een bericht opgenomen van David ANDERSON uit de 
"New York Times", waarin wordt medegêdee_ld, dat het .Amerikaanse 
lid van de c.v.G.D., Merle COCHRAN, zijn bemiddeling zou hebben 
verleend bij het tot stand komen van het onderhoud, dat Minister 
STIKKER de vorige maand (October j.l.) te Washington had met 
Minister Nl.ARSHALL. 

Op dezelfde pagina is onder de titel "Beleid Kabinet lama Belan
d~~i Indonesia salah" (Het verkeerde beleid van het vorige Neder 
la'ndse Kabinet in Indonesi§) een artikel opgenomen uit nBerita 
Indonesia". Nadat hierin een overzicht is gegeven omtrent het 
instellen van de Indonesische Unie, wordt critiek uitgeoefend 
op de lange duur der voorbereiding welke men daarbij nodig had. 
In herinnering wordt gebracht de rede door H.M.Koningin vlilhel
mina op 7 December 1942 gehouden. Opgemerkt wordt dat tot heden 
nog geen enkele bevoegdheid werd overgedragen aan het Indonesi
sche volk zelf en men thans ook met communistische stromingen 
rekening moet houden. 

Verder is op pagina 5 nog een bericht opgenomen uit de "Min Pao" 
van 28 October 1948, waarin wordt medegedeeld, dat onlangs door 
het parlement van de staat Pasudan het lied "Indonesia Raja" 
als volkslied voor deze staat werd erkend. 

Op pagina 6 is een bericht opgenomen uit de "Mimbar Umum" van 
25 November (of October?) 1948, waarin de 3 punten zijn opge
nomen, zoals deze aan de c.v.G.D. werden aangeboden en de voor
wearden bevatten waarop de republikeinse delegatie de bespre
kingen met de Nederlanders wenst te heropenen. 

Op dezelfde pagina is ·onder de titel "Kundjungan Stikker" (Be
zoek van ST:.lliKER) een artikel opgenomen uit "Berita Indonesia" 
van 30 october 1948. Hierin wordt een beschouwing gewijd aan het 
(toen) a.s. bezoek van Minister STIKKER aan Indonesia. Verwezen 
wordt daarbij naar de bezoeken, welke Minister Stikker voor zijD 
vertrek heeft gebracht aan Parijs en Amerika. Opgemerkt wordt, 
dat bij dit bezoek gedacht moet worden aan twee mogelijkheden 
n.l., dat dit plaats heeft op aandringen van buiten, danwel 
dat hierbij gedacht moet worden aan hetzich persoonlijk op de 
hoogte~ stellen van de situatie ter plaatse. 
Gewezen wordt verder op de mogelijkheid, dat een en ander ook 
in verband moet worden gebracht met de steun van .Amerika aan de 
West-Europese landen, danwel of hierbij gedacht moet worden 
aan de algemene actie van Amerika tegen het communisme. 

Op pagina 7 is het communiqué opgenomen, zoals dit door de re
publiek Indonesia werd uitgegeven naar aanleiding van de her
haalde mededelingen en berichten, dat er in de republiek nog 
ongeveer 15.000 Nederlanders krijgsgevangen en andere personen 
zouden zij~geinterneerd of in k~pen ondergebracht. 
Deze berichten worden onjuist en provocatief genoemd en zouden 
alleen gelanceerd worden met het vooropgezette doel om de goede 
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naam van de republiek Indonesi~ in de ogen der internationale 
wereld te bezoedelen. 
Nadat verwezen is naar de besluiten zoals deze omtrent krijgs
gevangenen en geinterneerde. personen op de conferentie van 
Potsdam werden genomen, wordt een opsomming gegeven van het 
aantal krijgsgevangenen en geinterneerden, dat na het beeindi
gen van de 2e wereldoorlog uit het republikeins gebied zou 
zijn vertrokken. 
Op 23 Januari 1946 werden onder auspici#Sn van de A.W.P.I •. de 
eerste 156 personen van Malang naar Batevia overgebracht. 
Daarna werden door de republikeinse instantie~ POPDA, in samen
werking met de A.W.P.I. in totaal 35.238 Japanners afgevoerd, 
waarvan 15.613 over land, 221 over zee en 19.404 door de lucht. 
Op deze wijze werd voortgegaan tot de koliniale oorlog op 21 
Juli 194?. voordien werden nog afgevoerd 2030 Nederlanders, 
waarvan 1016 IndonesH!rs, arkomatig van de Molukken, 970 af'
komstig van Celebes en 44 van de Kleine Soenda eilanden. 
Als gevolg van de Renvilla-overeenkomst werden op 27 April 1948 
2436 Nederlandse krijgsgevangenen uitgeleverd en 11 Chinezen. 
Verder zouden er nog vele IndotEuropeanen en Chinezen over de 
status quo-lijn het republikeins gebied hebben verlaten. 
Opgemerkt wordt, dat de thans nog in het republikeinse gebied 
verblijvende Indo-Europeanen en andere personen (Nederlandse 
Onderdanen) dit geheel vrijwillig doen en velen hiervan de wens 
te kennen hebben gegeven, dit te doen als "warga negara" (repu
blikeins onderdaan). 
Medegedeeld wordt voorts, dat naar aanleiding van deze herhaal
delijk verspreide sensationele berichten te aolo en Madioen 
door een commissie, bestaande uit Dr EIMENA, luitenant-kolonel 
SUKONO en luitenant-kolonel RACHW~ 1~SHUR een onderzoek werd 
ingesteld naar de aanwezigheid van internerings- en gevangen
kampen in dit gebied, doch deze niet werden aangetrof'fen. 

Op pagina 8 zijn enige meer algemene berichten opgenomen. 
In het eerste hiervan wordt medegedeeld, dat bij regeringsbe
sluit no. 54 op 1 November 1948 voorlopig voor de tijd va'n 3 
maanden, voor Java en Madoera, de prijzen zijn vastgesteld van 
verschillende artikelen en straffen zijn vastgesteld tegen over 
treding hiervan. 
In een ander bericht wordt medegedeeld, dat in de middag van 30 
October 1948 een radio-telef'onische verbinding werd tot stand 
gebracht tussen Solo en Bukit-Tinggi (Sumatra}. 
In een uit '1Rakjatn van 19 October 1948 overgenomen artikel 
wordt een en ander gezegd over de slechte economische toestand 
in de republiek en wordt dit als een der oorzaken van het ge
beuren te Madioen genoemd. 

In de editie van 19 November 1948, no. 47, is op de pagina's 
1 en 2 onder de titel "Perihal Pakistann een door SOEDIRDJO 
getekend artikel opgenomen. Hierin wordt een overzicht gegeven 
van de ontwikkeling van Pakistan als dominion. 
Opgemerkt wordt, dat door de overwinning op het Japanse fas
cisme in .Azi~, als gevolg van de nationalistische revolutie van 
het volk, verschillende nieuwe vrije landen, hetzij republiek 
of dominion, zijn ontstaan. Eén hiervan is Pakistan met 70 mil-
lioen inwoners, evenveel als mTidonesia. , 
Nadat _is medegedeeld, dat het merendeel van de bevolking van 
Pakistan de Islam beleid, met daarnaast nog kleinere groepen 
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Hindoes en Christenen, wordt opgemerkt, dat evenals.de Neder
landers in Indonesia, de Engelsen in Pakistan een politiek vo~ 
alen van divide et impera". Bij deze tactiek van het Engelse 
imperialisme werden vaak de Islamieten tegen de Hindoes uit
gespeeld. In dit verband wordt mede opgemerkt, dat John Bull 
bij het voeren van deze procureur bamboe politiek zich niet 
ontzag, gebruik te maken van de handelaren en de bourgeoisie. 
Dit laatste werd ook steeds door de Nederlanders in Indonesi~ 
toegeP.ast, welke daarbij dan ook gebruik maakten van de feodale 
groep (ningrats). 
Nadat erop gewezen is, dat Pakistan thans evenals Australi~ en 
Canada een dominion~ is;--:wordt opgemerkt, dat Pakistan tot dus
ver een uitgesproken agrarisch land was en zogoed als geen in
dustrie bezit. De buitenlandse politiek welke thans door het ~ 
land wordt gevoerd is progressief. Als land van het sterling-blo: 
was het niet moeilijk om zich in ve;rbinding te stellen met de 
Oost-Europese landen. 
Om de industrialisatie van het land te bevorderen, waarvoor een 
bedrag van 50 millioen roepia werd uitgetrokken, stelde het zich 
in verbinding met Tsjaoho Slowakije, welk land ingenieurs be
schikbaar stelde om deze industrialisatie te verwezenlijken. 

·De verwachting is gewettigd, dat binnen afzienbare tijd in Pa
kistan voldoende technisch geschoold kader.zal zijn gevormd om 
verschillende fabrieken in bedrijf te stellen. · 
Aan het slot van het artikel wordt deze voortvarendheid aan de 
1Iatta-regering als voorbeeld gesteld en opgemerkt, dat het ver
keerd is om hierbij terug te vallen op het imperialistische 
Amerika, daar dan de eventuele voordelen niet aan het Indonesi
sche volk ten goede zullen komen, doch door Amerika zullen wor
den weggehaald. 

Met als titel "Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie" is op de 
pagina's 2, 3 en 4 een artikel opgenomen, waarin een uiteenzet
ting wordt sageven omtrent hetgeen hieronder moet worden ver
staan. 
Nadat is opeemerkt, dat deze nieuwe bedrijfsinstelling niet uit
sluitend voor de Nederlandse arbeiders wordt daargesteld, doch 
hienonder ook vallen de Indonesische arbeiders, die in Nederland 
werkzaam zijn, wordt achtereenvolgens uitvoerig uiteengezet, 
hetgeen onder Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, sociale 
Economische Raad, alsmede onder Bedrijfschap en Productschap 
moet worden verstaan. · 
Verder wordt besproken op welke wijze de verschillende in te 
stellen organisaties zullen worden samen gesteld, uit hoeveel 
leden ieder van deze organisaties zullen bestaan en op welke 
wijze de leden hiervan worêen gekozen of benoemd. 
Aan het slot wordt de vraag gesteld of in deze organisaties ook 
vertegenwoordigers van de alhier werkzame Indonesi~rs zitting 
zullen hebben, waarop wordt medegedeeld, dat dit thans nog niet 
bekend is, daar deze dan door de regering zouden moeten worden 
benoemd. Hierbij wordt als de persoonlijke mening van de schrij
ver van het artikel opgemerkt, dat dit niet nodig wordt geacht. 
Het geheel wordt genoemd een democratische instelling en het 
recht van de arbeiders. 

Op pagina 4 is verder een interview opgenomen van Sutan SJAHRIR 
dat deze had met vertegenwoordigers van het te Batavia versohij-
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nende Maleis-Chinese-blad "Sin Po", naar aanleiding van de be
sprekingen tussen Minister STIKKER en HATTA. 

Verder is op dezelfde pagina het op 2 November 1948 te Djokjakar 
ta, door de republikeinse regering uitgegeven,cammuniqué opge
nomen. Hierin wordt naar aanleiding van door de Nederlanders 
herhaaldelijk verspreide berichten omtrent de infiltraties van 
republikeinse groepen en benden medegedeeld, dat al deze berich-
ten onjuist zijn. · 

Onder de titel nstikker-Hatta" is op pagina 5 een artikel over
genomen uit het te Meden verschijnende blad "Mimbar Umum" van 
30 October 1948. Hierin wordt gewezen op de mededeling van Mi
nister SASSEN met betrekking tot de 11.000 geinfiltreerde repu
blikeinse personen in het door Nederland bezette getled. Mede 
wordt gewezen op het onder~oud, dat de Amerikaanse vertegen
woordiger in de c.v.G.D., COCHRAN, op 1 November j.l. te Bata
via had met 4 leden van de republikeinse delegatie. Mede wordt 
het een en ander opgemerkt betreffende de besprekingen, welke 
Minister STIKKER voor zijn vertrek naar Indonesi§ te Parijs had 
met de vertegenwoordigers van de Viest-Europese landen. 
Nadat gewezen is op de oppositie welke tegen de Hatta-regering 
wordt gevoerd door de P.N.I., P.S.I.I. en de Geraken Revolusi 
Rakjat en de bevreemding is uitgesproken, dat wel de minister 
van Buitenlandse Zaken, doch niet die van Overzeese Gebieds
delen voor deze besprekingen naar Indonesi~ vertrekt, worden als 
het ware 3 vragen gesteld, n.l.: 
1. of in de besprekingen te Parijs met de Nederlandse vertegen

woordiger bij de U1TO, Dr VAN ROYEN, een poging moet worden 
· gezien om de Indonesische kwestie van de agenda der UNO-bij
eenkomsten te voeren; 

2. of mogelijk tot het voeren van deze besprekingen pressie 
werd uitgeoefend door COCHRAN namens het Amerikaanse Minis
terie van Buitenlandse zaken; 

3. of in deze bespr·ekingen moet worden gezien een onderzoek, in
gesteld door Den Haag, mogelijk ten behoeve van de landen var 
het West-Europese blok. 

In een stopper onder dit artikel wordt aangedrongen op het in
stellen van een Nationaal Kabinet met het nationale program. 

Op dezelfde pagina is een artikel opgenomen uit de "Sin Po" van 
3November 1948, waarin een toelichting wordt gegeven op het 
interview, dat sutan SJAHRIR had met vertegenwoordigers van dit 
blad, naar aanleiding van de besprekingen tussen Minister 
STTI~KER en HATTA. 
Hierin wordt o.a. medegedeeld, dat Sjahrir nier de mening is 
toegedaan, dat deze- besprekingen onder dwang van Amerika worden 
gehouden. 
Verder wordt opgemerkt, dat naar zijn, 3jahrir's, mening, alle 
politieke partijen met uitzondering van de P.d.I.I. onder lei
ding van ABIKU~TO TJOKROSUJOSO de Hatta-regering steunen. 
Zelfs de onlangs opgerichte "Partai Murba",- onder leiding van 
Tan MALAKKA c.s. Ten aanzien van de P.s.r.r. wordt nog opge
merkt, dat deze partij te klein is om zonder de hulp van andere 
partijen een regering te vormen. 
Met betrekking tot het voortzetten van de Indonesische volks
revolutie verwees hij naar de proclamatie van 17 Augustus 1945. 
Betreffende het verloop van de communistische actie te M.adioen 
zou hij hebben gezegd, dat grote groepen communisten zich hebber 
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teruggetrokken in het bergterrein van de Lawoe en Wilis, waar 
zij kunnen rekenen op de steun en medewerking van de bevolking 
daar deze de communisten goed gezind zou zijn. Naar zijnpn.ening 
zou het wel de bedoeling zij~ geweest van de communistische lei
ders, de Hatta-regering omver te werpen en·zèlf de leiding te 
nemen. 

Onder de titel "Djalan Baru11 (De nieuwe weg) is op de pagina's 
6 en 7 een door StJK.ARDJO WIRJOPR.ANOTO getekend artikel opgeno
men. Hierin wordt een uiteenzetting gegeven van de nieuwe werk
wijze en politiek, welke zal.worden gevoerd na de benoeming van 
Dr BEEL als hoogste vertegenwoordiger. Nadat een uiteenzetting 
is gegeven van de wijze waarop deze ben~eming van Dr BEEL tot 
stand is gekomen, wordt deze een sterke figuur en persoonlijk
heid genoemd. 
vervegans wordt gewezen op de tegenstelling. welke ten opzichte 
van de bestuurshervorming van Indonesia zou bestaan tussen Ba
·tavia en Den Haag. Batevia wordt hierbij genoemd de koloniale 
vesting, welke terug zou willen naar het koldniale tijdperk, 
wat mede zou blijken uit het verbod tot het houden van openbare 
bijeenkomsten te Batevia van politieke partijen, zoals de Mas
jumi, P.N.I., P.s.r.r., de Partai socialis Indones~, e.d. Op 
Batevia wordt getracht, de oude begrippen der bureaucratie te 
handhaven, wat meerdere ministers van de Oost-Indonesische ~ta-
ten hebben moeten ervaren. ' 
Door Den Haag wordt een heel andere tactiek gevoerd, wat.nodig 
zou zijn om de oorlogsvrijwilligers, de dienstplichtigen en be
roepsmiliatiren naar Indonesia te kunnen zenden en de gelden lof 
te krijgen voor deze troepen, welke iedere dag 3 millioen gulde~ 
zouden kosten. 
Daar het Nederlandse inkomen voor meer dan de helft afkomstig 
is uit Indonesia, is het voor Nederland zaak, dat de onderne
mingen weer spoedig in bedrijf worden gesteld. Bij dit alles 
komt nog de pressie door Amerika en Engeland op Nederland om in 
Indonesia tot een oplossing te komen, daar de kapitalisten in 
deze landen weer zo spoedig mogelijk het Indonesische afzetge
bied wdllen terugwinnen. 
Gewaars~wd wordt, dat bij de nieuwe bestuursvorming gewaakt 
dient te worden tegen kliekvorming en het vriendjes-systeem en 
deze uitgebannen zullen blijven, daar anders deze kersteninga
politiek zal mislukken. 
Het wordt een novum genoemd, dat een katholiek als Dr BEEL werd 
geroepen om dezè hoge functie te vervullen in een overwegend 
Islamitische maatschappij. 

Op pagina 7 is verder een artikel opgenomen. waarin het een en 
ander wordt gezegd over het ontslag van de Luitenant-Gouverneur· 
generaal VAN MOOK en de benoeming van Dr BEEL als Hoge Ve.rtegen· 
woordiger (Mahkota} van de Kroon. Hierbij wordt o.m. opgemerkt, 
dat deze Hoge Vertegenwoordiger het .recht van veto zou hebben 
ten aanzien van besluiten en beslissingen door de Indonesische 
volksvertegenwoordigers genomen en derhalve geen democratische 
regeringsv.orm kan worden genoemd. 

Op pagina 8 is een verklaring opgenomen, zoals deze op 7 Novem
ber 1948 werd afgelegd door de republikeinse mi~ter van voor
lichting, Moh.NATOIR~ met betrekking tot de politiek, zoals 
deze in de staat Pasutlan door de N.I.T. wordt gevoerd ten op-
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zichte van de republiek Indonesia. Hierin wordt.een overzicht 
gegeven van de politiek, zoals deze aanvankelijk gevoerd werd 
door de staat oost-Indonesia ten opzichte van de republiek. 
Opgemerkt wordt, dat later door deze staat een goodwill-missie 
werd afgevaardigd naar de republiek. 
Met betrekking tot de tegenwoordige houding van Nederland tot 
de republiek wordt opgemerkt, dat deze ongeveer gelijk is aan 
de verhouding in de maanden Mei en Juni 194?. 

Op dezelfde pagina. is een bericht overgenomen uit de "Berita 
Indonesia" van 6 November 1948, waarin het telegram is opgeno
men, zoals dit door het kabinet van de staat Pasundan op 30 
October 1948 werd gezonden aan de Nederlandse regering te Den 
Haag. Einde. 

I 

~· 0.2. 
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lio.50735. 
's-Gravenhage, 9 December l94ü. 

Onde.rwerp:Didi Ka..rtasas:m.ita.. 
r ,- ;. 
--I • ,;_: 0 

G E H E I M. 

Op bl~. 2 van "Warta lndonesia" van 29 o~tober j.l., 
komt het bericht voor, dat zich in Nederland moet bevinden 
da Indonesi~r Didi Kartasasndta, gewezen T.N.I.kolonel. 

Ik ~ou het zeer op prijs stellen indien UWerzijds zou 
kunnen worden vastgesteld, waar deze persoon zich thans be
vindt. 

r' 
1~/ •• 

') v, ... ' 

Voor bericht houd ik mij gaarne aanbevolen. 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 
voor deze: 

J'.G.Crabbeudam-.......J 

~ 



IQ!lSTERIE VAN ALmJ:UUJ.:1~ 't .. ill'Jm 

!to~ffo735. 

VIII. TZ .4. G E H E I lrl. 

1949. 

llet trcrwiJzing naar r.û jn geheim. se hT'i jven van 13 J"ar~t: ... 

ari j .1. • ~ o .:jQ735, handelende over de 111 hoofde dezes ge

noerlde perr:-~;t:·n, heb ik de ee!" U te verzoeken mij Vfel te wi · .". 

len inlichten. 

Nll1 de Re er 
.. · ;}jofdcommissaris van :.rcültie, 

,_:},: H T E l" D i"' 11. 

Ii1:T JI()C F.G VAN DE DIEN JL • 
voo:r dez.e; 

J .a..c:::-abbendru.th 
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No;50735. 

•s-Gravenhage, 13 Januari 1949~ 

Orl.dor\Ye:rp: Didi Kartiasc.nrri ta. 

G E H E I H. 

Fet ve:r-r;ijzing nanr mijn geheim schrijven van 9 Decenbe~" 
j .1., l·Jo.50735, handelende ov'3r de in hcofö.e dezes genoe:r1cie 
persoon, heb U: de eeT U nede te delen, dat Didi KaTtasa.sn~;-,;~a. 
thans ver:.-.:>.ooCelijk 1:roonachtig is stadhouder-skade No.l51 ot 
lste Relm.e·;~·st~·aat 146 te t.J'v-rent, 

setTc>::::.cene moet voor de laatste oorlog beroepsoi'ficic:: 
zijn geweert bij het Koninklijk Neder1Hl1ds Indische Leger • ::a 
de capitulatie van Japan is hi,i naar verluidt als Kolonel i.n 
dienst getred.en van het Republikeinse leger (T.l:r.I.), vervol
eens uit dit leger gedeserteerd en heeft hij zich toen wee:r 
gemeld bij llet Nederlandse Gezag in Indonesiê. 

Voo.,.., 7."\'1 inlichtingen houd !.k mij gaarne aanbevolon. 

J-lli'l' HOO:t!".D VAU DE DU..,:HSlJ:, 
voor deze: 

J.G.Crabbend.am • .," Aan de Heer 
• Hoofd.coJ;Jmissa.:ris van olitiet 

te 
A J,C; 8 T E R D A M. 
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No.50735. 
's-Gravenhage, 9 December 1948. 

r::<W?~-· ·-·..r;; ... ,...... .. -=-"""" 
. .. "t•- -· _........, ".-.. ,..._ ". / .. - .. 

qnde~rp: Di di Kartasa.smi ~a. 
-

GE HE I M. 

Met vendjzi~g naar bl.z.4 van het mij door Uw Inlich
tingendiev~t toegezonden geheime rapport van 29 November 
1948, No.l0324.F-47, heb ik de eer U te verzoeken zo mogelljk 
wel te willen doen vaststellen waar de perspon van Didi 
Kartasasmita zich thans in Nederland zou kunnen bevinden. 

Gtutrne houd ik mij aanbevolen voor het resultaat va.11 
het onderzoek. 

Aan de Heer. 
Hoofdcommissaris van lolitie, 
te 
AM S TER DAM, 

HET HOOFD fAN DE DIElJ3'.P, 
voor -deze:,; 

J-.EJ:.Cl &'bbellGam, 

~ 
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No. 10324F-47. 
Onderwerp: 
;rwarta Indonesiajl. 

Bijlagen: 2. 

rl'en vervoll_-;;e op dezerzijds schri,jven no. 10~'\~'41:!;-L1=7 V[iD lr:; I·To~rem
bE:r HJLlö \'!Orden Lierbij toec:ezonclen tv.ree eXHlfluren Vt;n het door 
de ..t.'e!:'himpunml J.:.nctonesit, ui t(;egeven v:eex:oL d 1~,ert~, Indonesü) u, 
m:Jl1elijk dA nm'llners Lh:l en 44, respscticvclijk iHD c~é; en ;::;g Octo
ber 'l94EJ. 

I up de J)é'2Îl1é- 1 8 1, ?~en~) v~n d.e editie Vên :.-~;- uc"Gober l94B, no. 
, ~4?,, is on<ter de tit.el "De:m.okr· si B~1r11" (nie·uv e denocr<,tie) een 

...,.. l~noAl,ij~'- : -l~- redL,ction .. ef;J:=be~oeld f~rtil\el o~)f"8IlO; Jen. :_ier··::;o:in:-:----
~ 10rd t een ui teenzet tlnr; ~~:{~t'""'V"i'::ln vdïë'fëön tv7ik' .eline: Vêtn de n ieu~Ve 
democrLtie n~: de 2e ';ereldoorlog in de: Oost-}~uropese ü:nc'len, zo
~.-ls .r-'olen, 'l'sjecl:w-3lovrdcije, nlhnni~, e.~:,. UJN:~~emerkt Trordt, dé1t 
door deze nieG-~-e derr1ocn tie in die lc nel en een einde ~Nerd r;enwukt 

Î f_ <:m de nwcht vnn de L_;ndheren (c;root-grondbezit·ters) onder het 
f feod~:lle stelsel. '1'en m.::nzien ve_:n de indn:=:trie, het trulSport-
/ v-rezen en de bé.,nkins tellineen Y'orà t nedegedeeld, Ciê. t deze en fm-

dere ;rrootbedri.iven vrerden i'enutiOJH,liseerd. Dit ~'lles kvr~im ook 

I dH;r tot Stémd ter":en de vdl 'af \vensen ven de boure_;eoisie, doch 
·' in het belêill/3 V<'n êÜle ~:trbe iders en \<.'erh::lieden in ieder ve,n deze 
. l<:·nde.n. 

;JLdf_'t er op gevrezen is, dc.t de:t~e L.nden geen l<::t,pi tuLLstische 
l;:1nden ·zijn, doch :=>och listische, .nt:ur l1et voorbeP.ld vtn de 
::>ov,iet-~mie, 1mrdt opr-:cmcri:t, dcc in c1e nieuHe tsronC.l'. etten dezer 
L nden is bfilJè;è.ld, dr1t èie rcc;erinc en 1LEot bel e m~:;, tsclu:ppel ijk 
bestel socie;listiscll z,<,l zijn in Let belt.ng Vé n de lé ndbouv'ers 

en vre:r-klicden. ; .. "et voo:J::'becc::lden V<':n ltet verder doorvoeren Vê:TI 
rn t:Lom.liserinc; ven vrij\Jel ç'lle beL n;_;~·ij Le bedri ,jven en in
stel1incen \.o:c·è_t <.:ê.ncetoonrl, -riLt bij dit tilles de Vé1l:vcrenir;int;en 

rocce invloed 0.9 de regerinr; llebben, Y.Jt:< rdoor de rechten vnn de 
Lrl;'~iclcr~; en \Jm~~:::lif;den ten O:_)Zicl1te vt.n }.:.et l.c·J.J:Ltu.:l ~::;ijn ver
:0ercErrd, :;:;ocH,t ciit t:lles niet ';_:i.tsluitend een rq;E:linr; op lHlJ?ier 
l.:c_,n '·ord(::n r_;enoerr1d. 1 

~,lr:: t'.':c,;;cnstelling \ 7ordt hierbij r;m ezen nu r J.Juitslênd onder het 
Jdtlerbe1.'Iind, vrwrbij ·,rordt Oj){ë6J'Wrkt, drt de tijdens dit bevrind 
LJ.dé;< r door::::12voerde nt:tiorwlis~:tie niet in Let belune VJtJS vE:n het 
volk, derh:::'l vc e:een lH: tion<,lisu tie !:<::t-n ·-nordr-:n genoemd • 
. r~chtereenvolo:ens vmrd t dbn stileestc::r.n bij de vrij zieingen vrelke 
zich in verbt:md w-c dc7,e 11iE:lYHe dE-nor::'fltie hebben voltrokken in 
het st<Jél tsbestel VLn Polen, r11sj echo-3lov-mkij e, Honger ij e, 3ervi~ 
en Bulgélrije, VJéHJrbij wordt opgemerkt, rlet door deze VJij?,ie;ineen 
de econor!J.ische or'lstè:ndigheden Vém het volk de.zer lfmden zeer zi in 
verbeterd en voorui te:ee;een. " 
Let ertH:el V'Ordt besloten r1et èl.e orn1erkinp_:, dFlt dit r:lles vrerd 
bereiJ-ct middels de volksd.enocrr1tie, zo;:,ls de?:e vrordt voorr~estn::m 
door het '''f<C'eld CO"r:1-"111ni '3111€ ( knJJ:1 kOi'11JD ~-:"' d ise.luruh dun in) en e;e-

~ 
. h t; • .... 1 t "' . l • t.l . - d lc __ '"' 1s uee;en .1e I esc~ ,_s_r,1t·. en .c-l J er1..sf!le, b.Lsfl1e e ter-en ~et 
root-~:c-.1)i t~·bl, rJ.och ter1 behoeve V~'n net vo.lk • 

..- Door deze niRw·:re rl.eY'lOC!'ut~e 1-·ê ~ ."·oriF_::-J be·rei.k:t df, stichtine: iWn 
./ e voH:srepubllek (repqrJl:ü:: rHc,JLt), F~ <.rdoor hRt )roletr-rie1.t 

0>-é.;DJrl blJrnh) h~ < r ein_:pn 1~eP'erj_n(-' b-n vor''len. 
up de P8cinu's ~~ 4 en 5 v~n dezelfde editie is onrler de titel 
"1:--'er;~er~ i<:f:n k;, 1~:~ j_)ek;;:~tjl' ~ti dj eynn{;--" (ct e nrbeidersbc-:• iegj_ng in 



i.ib. 
. , . 
CtQ. 

lv~~~o.4.i!'-4?, 
('Çl-11-l 94h • 

J~·IH n} :r·~:t vervole o1v-:eno!•1en v~:n 11et fTtikel onder de7oelfde ti tel 
o~enornen in '' ,l~:rté· Indone f3 :1Y" ven ?4 ,:)c)ter'lber 1 94<J, no. :,,g, 
(;Ie het d~7oe~zijds overzicht no. lu3?4d-47 v~~ ?1 October 1948). 

:In het vervolgerttkei vrordt Ol) de bekendt::: ï•:i,j7,e een ovfT?.j_cht ge
~ r:e•ren vf•n de ;:•tri,jd., '''elke dA Jf D~<n:::Je v[•tcbeviegine: thi·ns heFJf't te 
; voeren i~ ePen de re~,cti_onnfo ire Fc:roepen, ''ielke t'let r1e fltGlill Vf'D de 

1, [J.l;l.· di[l'e. J-, lJé.'•n2e re{:':e:rjnf~, bijr~eP .. té:Ln door cle ,,:r1erilu <:ns.e bezet-
,. . i . ... ' . . ' 1 1 . . tino:sf•ntori tel 0en, er 0~1 1llt, zou.o.r=::n ~lJn orn n.e Vf' c !CV'f':··J.np: "!Je 

vorn iet i_r:en. 
ll)c:er'lerki~ ''OrCl.t, d.et llet de vd<:verenicirV"E':J1 "lrei'"boden is, bij 
si:ïé'!-':inr,.en ~<H1 de leden uitkerilw;en te doen, Bij overtreri.in"·:en 
"IF!'D dit v~ë:rborJ :,;:,oJ;den de schlildi~::En ?_Testrn'ft v;orden net vrijheid.::>
stn:ffen. 
::_.etrs:f:'i'eno.c, i1et st~;kint~sverbod \'.iOrdt r'ledEr::e<'leslri., clt•t [,et Pé.n 

c-·r•1htencn::en, >•lsn1ede ~:H·n personen ct ie v;erk?;f:<. '·1 7~ijn in cUe bedrij
ven, ':''F;lke dienen te 1;·rorclF;J! Uë '!'lc·er'ler}~t é J.s. f~'le:er,:te:0~ nntsbeèl.r~j
ven ( vi tdJ: beurijven, zot:.ls S}_)OOr1 eg en, nn.Jn beorlJVen, te:x:tlel
:t'c brieken en il1sT;ellin,/en l·.rm.r f~eneGsmiddelen vrorden >rerv~n rdie:;d) 
ten strenr·ste verboden :~ou. zijn on te st::1ken • 
.r~,d~;t is ;:)~):':er·Jel~kt, dê;t de J-c~.nnq_e re;.;cti.QmH1iren de.~ .. Y.E":r.2ï::L.§D-

~. :n q rd i f'' er: s 7. i .h1 __ Y..Df!. , , tü l s t:r_ t-~.e ~-iP J ~ p élJl-J... d ~- ove.:rLl-fi!J:l. er__~--
in de yrereld, _Jn.__g~lles_ vr~~t d.oo;r de ~ré'l<:1_)ev.'er;;ine; ~X'.~Y. _r~:ed~H'11~ of 
ondernomen, het_ uco;·wlnnistische spookn 7.ien __ , ' 1TOrdt c1iennt.n~~\f!fide 
eenz:l.fïgeciteerd nit (ie ''.i'fi_;;_pon 'l1iJ!'leS" V~·n J"f:Dll_f:r:i 1948, luidE-n
de: "thA- exclusion o"f coimunistic in:fluence fror\1 the ü;bor nove
nent is P.Xl)ected tc4:fe~rtnre the r~overhment's nev.r lc1bor ~)Oli.c:r 11 • 
-uitvoP:ric; ï.Tordt stil ges"GH:,n bij de tv1ee stro:·~ÏDf"An; n.l. F'é.l1 

rc('htsP- en linkse, '•Îelk.:e rr1en evenfils hier, ool:: i_n de .T~·p~·nse 
vd<:beï.'s(~inv f.:f:l1 on(i_erkennen. 'L'en e~'n?J:Len v~:'n deze rechtse stro
n:inr; ,,,o~,..dt Ol)['sri!erkt, ru.t deze socü 1 i.sten zijn, die Ol!t,.eden 
t,l.s ":Jt:ril:ehret kers •t en aonderkruipe:rs" en ~~ls ~~nti-con1::nni.c;ten 
êl.:ielen te vmrrien m•nr:emerJ(t. J.JH:'tf:t in dit verb~1nd no~:r ee1.''e7.en is 
0~1 hfYl Stenn V< n EJUU. GUU :ren, 'I·! elke VOO I' Jtt=:t bJ'F'rC8!l VHD stdd.r1:;E11 
<:1<: n deze re eh tse vu kbe•, •egi11~: door de vertf:'':Rnv.roord iD:ers VHl Jell-

. s tree-I~ in Jé')f;n vre:rc1 c,:E'Wf.èVen' VTOJ~(1'1~ 0 ])'":f':ne:r }~ij' cl ~--'Ij on cUm ks dit 
't•lles niet kon '·'·'Ord.An · voorl(onen, r1cc O:_) J:et r;onr~r8s Vl. n de . 
i'As:::ocü tion of •. Hbénuw ~lectrin ,,o:ri<::f':rs ~;n:i.on a, ne1ke f'P(•P:r~Jtie 
li....G. 0Uu leden 7.0\1 telle)1, <:';en co:·~ illJ1 i st filS voorzit ter. ~·rerrl fl'e-
' i . . ] i I ~ • · ' • -'- • .. !"-07.8.11, ;Er'<··!l.-j .. 00,( r~e V8J:'VI:l11'(-;noe ïTOOrZJ .. Cl::;er een C0Fll'1Ul1]_81J lS. 

~·ledee:edr::eld 1.·rm~dt <1og, dcc op 9 ;r1•ni j.1. 8cn :feclerutü.• tot stsnd 
ïs e:ekor.~en vrf•t:rbij 48 verenie:irwen vun f:r.beiders en rJoeren 7.onden 
zijn ~ énr::e"3loten en \ielkE oneer de initiclen J • ..i.".l.. •. ;. zel strij

.n tERen de rechtse sociê!listen. 
;,_et ~'rtür8l 1)eSJ.J;j_t i18t 88.':1 cit~;t.t Vé'D <ie lll!i:x: vr~_Pnte Lnx 11 , ~rHl~ir
ü~ ,,,rordt r··eze~d, ri~rt het \lerelct-proleti'T'ÏH:t de t':<=:dechten Vf>n dE. 
nï~W'lf: dem.ocr~!tie heF;f't ei~.:;en r;eri!l é kt, door uelke llOf~e derrJ.ocrn
tie de sl;rijd te{~en ri.e bol~rr?eoisie l:::~m vJOrden é'é-DVf,é rd. 

·_p l)~'~'in~< 5 vnn dezelfde e0itie is een 'bericht Ol)t::enor'l.en vc:n me- . 
vron1<>~ "i.. 11

, ~'J<:·.<;rin dç~ze de toest~:nden besc.hrij:ft 'l:relke 7.011den heer-! 
sen in ci.e Uen trF'le Lureelijke ..0islçeninri_chting (c.L ... :::..) te BPtél- • 
vie, nr:·d~lt deze zieJ-:::eninrichtine: ó.oor de liederli-,nders \ilerd Q\rer-

norrren. . 
1r:~ens dit bericht !'.ouden de verpl8eP:sters voor~:l des nc· chts de 

" . ty;nten ~~~ n !nm lot overL·i,en en niet in l'1Et ztetenbnis ~'< nvre
zig zijn, veel r1et hun vriendjes telef'o11erenp of zich rldf;c:,r 0 , 
nno.erP 1d j ze ?.oud en verr'JLl:en. 'ierri er zon.c'ten er Pet:n bnJ~~;k:ken Öf 
}·:l~Fthoe8 ~.é,m··ezig zijn. Under dit bericht j_s de~e sto}J!)er (fe~ 
J.:>1u tst: 
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nLebih b~Jik l "erdekfl den berdHtÜut 
dbri pede.' 

'.üdd: Lerctek~· vw uLiUI) 1lll :Serdollur '1 • 

1 ~.beter j_s }ie~. vrij te zi~~~ en gel1_1~Je::ic; d~~r: .niet vrij te zijn 
~.och veel dol.lurs ~ce bez1 veen - rlJr: te z:qn - ) • 

Lm 'H:rd.nH 6 is een· ~~rtikel pverr~enoaen 1.üt de te .i:'~îlenbf,ng ver
s~hi inende ''.3m~re He jet 11 ven 5 October l9LJ:8, door iL4l-i\HO (?). 
r~ie;;in ~:vorclt op dP bekende 1ïij ze de Jl.r'lerlk~· f·n se econmüsche po
litlek •selve rloor de r~;elctNPr~npten v~:n dé:ll:::;trE'et in Oost-.l,zie 
\·'-'O"d t è;evoerd, 1reroord eeld en becri_tiseerd. Eij o.i t doll.er
inperÜ' l isFJe zou, eldlJ.S dit f•rt.i.kel, voor~ütten ël.e indnFCtrü;li
s~:>tie v~:n de lf;nden in 0vst-JI7.ie met Jmerik::~H.ns 1---::,,pj_t~·f 1. Op
cer'lerkt wordt, dé•t dP f''~";r'·evens Vé\ll dit èH'tikel zo~Jden 7.ijn on·t
leend F<Ln publiceties in Let 11.h•llstreet jonrncll of lfevr York 1

', 

een ore~·è·n vcm de verenj_gcte ~ erootb!l1itlllistr-m in .~.m8riJ<:~;. 

Op de _:."H·r:inf~' s r;, '7 en 8 is llet bPkende bui tenL-:no.s overzi~ht 
opr;enor1en. 
_:ed~'t is Ol)CWJerkt, nv t de J>Jilerib·t.Jn se liin i ster V<·n lmi tenl~:nd
se z~1ken, Georp~e c. J .Uüt.i.t.L;;hL, vrij on,rervrP eh t v~,n de ··1TO-conf e
ren tie te .c1:1rij s nr•Lr .nEeriké' 1;rerd teru,~geroepen , ''rordt dit 
terne;:ror·~)en i.n ver1xnd cebr~;cht :net de gesp~lnnen toesténd, vrel
ke in en on1 Crriekenl;.;nd '(J11..rumi ,c:enoemd) zon heersen. 
JJ€ houdinr~· door J>P1E:riJ<:F in de i_J.riekse kvrestie rii:D:~:f;nO~CJen, 7.:0-

r·1ede <ie c.;ten.rl t•t;n dit L nd verlem1d., 1.-rord t vrij hei'tü~ becriti
secrd en veroordeeld. Dit [:lles vrordt rJ·enoern.d ef;n 11itvloeisel 
Vf;n .het'. ereld-Ü1i}8J'i}:fili.sr'1e, ZO<·ls dit~ctoor Jtr1r:.ri}G' vrordt voor
a:estr:-<..n en '·rut rr1.r-:ne ü1 dit e:ev~ü '''ordt beooed V!:'D c;.rj_eJ-:enlt-,nd 
te nnken A en ,\IiJJ'rÜ::~_:ul se s)r5_nr-:rür:,nk H n drS J ~ü1dell;-,ndse ~::;ep,. 
lif,rU· t .het (:::r: n en ~in der is ge7.egd over de €':H-J:ril1é•-si~rijël. onder 
leiding Vf•n ('8l1€r1.'Ll L)u\.J."_(JJ, V!Ordt 0l")C8L1erkt, rü;t de strijd OH 
\_;.ri8}cenlhnct REm strijd_ is tUf\S8r1 ~~Jllst,reet en de .Jov.jt:t-•;nie. 
Ver•rol:rcn~-,; ,.,ordt de .L"rlE:·stin<:-l<::Her->tie, zo~1ls dr-'z,r; in f!_p ~;_.ro
ver-~~en:eri.nr: te :i:"rl~i,js Herét behcnd.Eld, be{'l])roi·:en en n~d~·t ook 
ertit:e 'POorfiFn zi:]n cei·•ijéJ. ~·( n de ~.eTlijnse kvrestie, '''CCdt }let I 
t?Pn en nnèl ,:-.:r cezr=;r~·d ovP.r de volriens ll_Pdio >J:il vers1JJ11 on ;-~1 Unto-

-- _... -- • _j_ • r 

her lÇ14d r:ecbne nPdF·ctelinp-en orntrPnt de te Jèone L::ehonden bijeen-! 
konst ven de ''l~ersE:tlwn i!.'rOl)U Bê•ret Tl ( :I~enr•_eid der ,/est-c::;nropes e [ 
lé'nden). iüerbi.j i.·•ordt OlY:cllerlct, dHt :iE'dPrl~·nd oy d8ze bij een- i 
ko.mst vertEo<:_:f:l1':'0')r<iigd •m s door -'Dnnf: J.:oos 7GiL?Ti•!L , de !ld i en- I 
polen'' ( c:rote r:1<:•n) v~:'n de .c~~rtij vnn dei:rbëléf~en ?rof. Llê~JG
~J.,.3, oi_e nn oe ::~e \Tereldoorlor~ zich ê1l.'~ liet 'if•re heeft o;y·ffi:for
[len nls fA;n ~;<·l)oleon of l:~i t1er voor de eenhe-idseefü·chten ètè'r 
.:est-.:;.;nrorJer:::e .lLnden • 
.H~~n de h~·nd v~·n het é!rtikel HCJ'lin~; t s third force science rrtODi
tor ·' >rç·n 6 veto her 1948, vror<i. t een over:;;;icht '::er_: even v~'D de 
toesü nclF:'1 :Ln Uhiru1. Lierbij 1'10rdt o:)i<e;1erkt, dt-lt de drie voll(S
grinciyes, ZOè 1s d.eze Herden on tle<:ond m.n het test~:'18n t v~m Dr 
;)ul! Yr.'l' 0~.1l-,, door de J.élrshell-hulp n5.et tot hun recht k1umen 
ko;,-,en. 
:cede ee-n de Jumd Vfm N:N:t e1;n KM lmde:r nrtHeel j_n het evPont?enoem
de blc-1d 'fé·D f. Uctob'2r 191.::2, '.'ïordt ]':et een en c<nCier ce~:;egd~over 
clE: c:rote COI'J''l 1l1tie 11elke zelfs in de llOOf'Ste J"<liJnnsR rE::Ferinr~s
l<::rin&~en ?.ou hE;crsen en reeds zonden voo:r~;tmstr:,~mde lej_él~rs v~;n 
de rl.em.ocr~'tische pf•rtij zj_jn ce~~:rresteerd. 
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'J;enslott;e worcüm de .G'r1:nse binnen~lfmdsc r'1oeilijkheden f;[·n een 

012sprAking onnP.:r"~·'rorpen, vr?;::rbij éle ho~tdins der l;>r1:1nse T'eeerinc 
en il.e t·ctie V[\ll .J.f~ GJI~;i...wJ~ in een beSl)ot·._;eli.ik d.é;f:':licht ,,;:orden ce;-
steld.. 
~"et overzicht i,•ordt besloten I11et de Sf;tirische Oil,:1erkine: 
''l·iHriL:h ki te tun.c~r;::u <ltm lik[d; hr;r:-:H.:m.n - SHrrtr; - ,)Jt, l.i:"Jü }~i:;;~'-~'"i::"J;... 
LJ\cl-I" (Lé'<· t ons ge:r~gQenlLjk zieJ1 en < f 1 H, eh t(:m '-ft· t er verder no5 
z81 komen. ~ot weer~iens}. 

up _pê,ciné' 1 v"n de editie Véln ;>9 vetober l<:=14D, no. L_A, ·is een 
~:ort versléig OlJf:enOH!en v<·n de bij Ff~nkOP1St, >:>elke op lB Ccto1!er 
1948 ,_,•erd n~llou.den -J~er iC·:elecen:teid vun ltet :";- j ~1:tüc bes tt1ê n •wn 
de ' 1 b~:d~:n ;eJ-;:erd.jé, -~·~:.I . .~. .... (l:.et "\-ierkconité der ~~. :.:L.l·.). 
(J') deze bijc:"enkonst ''E'j~en "lede eHl'·'e/;ie .c'rof. ; .. i:_Y' .J!' ;::)1 ~~u.,c en 
.J;_. '1'J-U;1 .J.;~L ::c~;. ~Joor de voor~;i"c·c;er v~:•n dit v-usrkcorüté, )ir "3.nAL, 
v·.rerd 0en vü: de rr1<HO repu.blj_elc Indoncsiê: niiïgezonden :l~ecte .·eJ1o; - · 
dF·ll., Y!ëWri:l e':n over:;:,j_cht ''E"!rd F:;·evt:=ü1 'iWD d.e \!f:r>k'r:i_jze en Let , 
vele ,,,erl·: vr~1t r\oor hAt cor'li té ie-t J1et bel::,ne::; vH"l de re~)nblielc v.rerd i 
verricht. · 
Door presid.F:nt ,)u~~..n~-u.,fu, die evt-mt::,ens op ch?Zf; bijeen;:oPtst u·n-
vre~ig '•'<·8, \•P:r'd eu1 evene;.ns rlOOI' dn rel;nbli>:c:.:inse r<ldio 11i tee
zonden :r--ede : cl,o•Jdc:;n, VïH ri.r1 f1<;nk "~"'8rd · :E: br>' cht voor hP:t ~. erk 
d.l)Or het conité verricht. )~..;J",l..JhtlU ·'l8'·lO!'eercl.F; :h~e:<"in, cwt niet 
<:illecn l1i,j, doc:n ool,~ .iJ.et republUc,.insr-; l-::t:b:i_nf;t veel ;:;tenn en 
hulp nocht ow ervinden V<•n ~if~t co: .. üté. 
~J~J LH viYE zi.jn vürschj_llende 1-::o:rte }lersbe,~j_c;j·;.t8n Of!:·c·f·DOj:îen. 

J
in F::En 11 :_e!'VE:n "I'OT'cl-::.:; :•lE'JCl8:"'f';G( Lld, n:,t vol,''E:ns h8t te Sf't<'-VÜ• ve~-

.-- sd•ij;Hnoe blc.d 1! :inVb~:r 1 , ~ thé,ns in ·JederL nd zn1;_ Vf;rtoeven 
\'(:~- df; ex-l:olonel :ir;:;r 'J.•":'.I • .Jj_cii . ...~üt'l'il """";~_:.C'l'h, rlie in de r·1tH·nd 

· .:r1:li l~Lé-:l ont::'llé><'~ :-~oï; i>üL'uc)rÏ--,-·Zrïë)-::·Len--::Ts '.:.'.,:.~~.-officier. 
In "en H1der bericnt vrorcit .nr:;t et:n en é·n(ier ~:ezet;d. O"~Jt;r de ~üech
te be}u nd;: ling Vt•n In don. c:c>ische ~ ,e:-Ju•r:~ n,;cr s f•': n boord v~·n __ .}i. il. 
Pclu.ysn, 1''t'<.::-·rlc-Jle zi.j -;,rerdf-':•1 vervoerd. 
:u1 ï:-'eç-r een <.nc1c:r beric;d:; 'rJO:rd"G llet r-,u1 en i'Dèter cezee;d OJ'ltren t 

lFidinr~ vr•n de r>:Odf'dif~l1Sti[:O be-;.-er:ing iJl JJ't J::,~:nt~r!l::J€, onc>f'::l, 
l(ij~. i (r_~oO.scJ.i~~:Xl~~;tle:e<;Lr) ,_jJ,J! .. ~lti. 
u."J ;)I _ilH ::j -.i~n cvenr:;cms enh'_E.· _·-:=o-:r,~-!bt:rid,ten or;-eno;;.cn. In een 
vrj_j 11itvoeri'': bE<.r•:i_clü, o~::··e:nonE:n in liet te ~~)c:t~vie vF?rschi.inende 
blè-iJ "Dr:'rj_té1 J:nd.ore sié1 11 VF'l1 ll uctolJeT l~1<:'1:U, ",·1ordt hEt een Ëm 
~;ndJ;r p:ezecCi Ol'ltrent de hOIHîinr~, v.u=:lke door dE-- J.;ederln1dse rerre
rirw ten opz:i.clJ.ce ïTHl de li j_·umu.nt-l~O'I.Vf:rne·ilT-(~enerfH'l Dr -~;-J,JT, 
;,uui .. 1 .'ordt. é•ël1!-Cno.1en • .Jeze ho,ldine; ,_·;oröt een ,~_itvloeif~el ve-
n o er'1Ó. v~ ·. n J-i et 1 : è b in et L;..)~:.:L. · ~ 
~,_;cî en 'nqer z,o,J, uldil.s j,et bf:I'i.cht, een r·evole: zi.in OHcir:t ~Jr 

'"'"' ?~~~-'-- 1'i t,;<;espTolu:n .l;ro;::r.essie:e en te veel links· r:-;eorj_en tecrd 
zon ZlJ.:1. LOJ: cle o-1"1'--'r:Lké èll~3C invloed. 1'.ro-rdt SPJ:·srJréike .uebrF1Cht. 
~)~J ~~:cj~n~·, 4- _is oncJerJ_~,~ titel_ ii'.L'!'é,J::'iek: rt;~Ol'J(.nr:;cn I d?or i>C/\E 
r;e .:. ,-leJ'10c-l1[·_, er.:·n <.rf,J.~_el o.P~/f3D0'18s1, YT; <TUl een overzlcht ï.'ordt 
c·epcv.::n oveT de lH'.:lé,n,·en-tenf~nstellinr'en en onCt c:rlin!':e strijd 

, rieT verschillende )Oli·i~l;::;l:e ·:)êTtijen ;::~n .-•roepr-ol"'inr·èn-~in d<:=; ren,;-
b 1 ie}~ :Indo nes i: • ~ · 
, t:-él[ t een 1tit8r·nzet'·:-in,? is r:c·':f;ven vê.n de ~·ctivii~ç;j_t Vè,n dE: I<f s
jnJtÜ, de .:.-.1~•-'""· en c1e .r'~;rt~'i .~ocü:li..f:3 InélonPsic;, ,_,el>.e l; é :ote 
~t~ .:_JE.'r"t:;-:: V>•ll .... ~1 ... ,~_-J<l.tt 0._-01"0-t; f/E:lOe'ld, ~;.:o:::-clt 0~){,-C'·'lerkt, cU.t de 
1 r'eol O''l c ""€] '·e c·'or-r c' ··z · i • . .. . l ·1' ' l • • ____ ,-_- ;:,--·-, ·· _.,, i.) __ lE:'"'f- ~jcr:J._JC:l ''OTlHD 'f':l:L::_Clf"(t, __ l,)llTE'"Cht 

st< <Al. t:cc:.ove~-êl~e, 'f;ll·~c '.'Or'Cicn vour,_:f.:'3"cé·tn door (1:: )~;rti,ien 
onc.s:.-·-~eor[·Cht 1n öe '-~-~'c •. d .• \i.T8r< ~Ctü ;·:evol,-,_::èi .~f.L,jt.,t), '-'~·i'l"in d:;: 
:-ce_.Ciiu-c·c .. l-~:ocj_e_.li::~tc::;n (co 1.il1_1 ni;:.-GF~J1) Y.:C)? ls ;_!_

1
..r1.l. :D,~.:ü01, ~-~.,,.;r~'J;>.~ ~·.01-

· _·. { .. lJ J~ , c . ~-3 • cl c J_ c .L cJ i:-1 (:: l'l c i;-~ . c n • 
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Li 1 d~..: vern(·.re beSJ,n,el-cinc; \.J01'c1t de :!_)Ol:i.tiek, zotls df:ZE; vro:r:dt 
vo(~r:zc::;tl·êl1 rtoor de .;.·f.,rt~•i .JoeL lis :Cndonesü' "~JTn .)o:f:tun JJ;\lilGI:t 
.,Terc_: __ eleK1 en en ,.•:eli·jJ:r:c'tt'Jc, L-;J rlc }:'<·l'C~~j ~.c~n 1· ~··'Î_:V~ ~L Hv.'.::~> 

V t-, ""' ..._.) ·· ~-

1_ "cl 'en L.:bonr-rccE:rine:spvrtij in .t:i1r;elêlild. 
Ve"Pvolr"ens ·pord t een nl te8nz.;yt;·:~ inp ger:even v~m de verhond in:~ v~m 
i·E';t .L".JJ.H. (i!'ront De''lol:;:rélSi Eekjc;t) tot de l'.K.I. (PertHi :~or1u.
nis Inc1onesi<:) en Jet i3~:IlE!nt-:r:ul V<•!! dE: ze .:.!oli t:Lelce J)fjrti.,jen. 
'~'cü ~ ~·n zien ve!l .JJJ;:! ~j(Il'\ '· <o:;_·dt o )::.';emeY.'kt, d~:• i:; ge 11J.,~·ken zo 11 7. ijn , 
éü:t Lij n:i.et C.i:f'~ bel is en n:i.ct o•Tt-T voldoende or•'fYn:i_sr .. tiet~·J.F:n
tEn ~>;Oi' Ï)8f-~c1Li..l\:ken om ~;lfl JejJ'! EI' ·()E; f'Jl1(:El,ert, 7,0~J.c-; r. V • ~~~·1ir 
I )j;d;Lï'U"'J.iJI.d. 
l:Jc;·.reffendF de leidt=::r~"> Vf·n dF; :,.~(.,-\.~ '70<ls '~·rn l.J'j.J;Ü~i\, ~J,T:T'T 
(_,_:,·· j o:L~.- J,LT"!), :t<.>'l'A,. ~ ..... '/,.l~JJI? :ro:.·d-1: o_nf'P:ler~:t, .r">·+.: (lr:;ze 1:ller; 

~~~~ ~f- ~ ~ :,;l~.~ -~]~: ~ {~; ~~- ~ f;~ { ~~~; ._ •. ;~c ~: 1,l J-}~:( ::~v~g ·~~~ d"~.JJbjf~~; t ~: r·~~é~~~~:- ~~~~-~ {~~1 
1'[" hel•ben. ,.el5_S'''1:r- i.~ r:~PJ1 r~E-~ eon~) i.ïfn Y.;û:IJJ:i ' 7 !11 ~~~1~ J~!lfl nor; 

nj_ct. V"::!:'i·'Ftf-;n., r' 1 o~h onc:.c~:· de bf;~)J"'Or-:fdr.: lF.i_él:inc Vé'l1 'h n J~.iu1Lil 
tTn '·l.rc;n oo~~ vr•n 1·:ei'1 :~oede veJ'1,~<-,c:l•.ti.n;~En hebben en is zelfs 81:

·Jenr:n·<:n net éie · :"ljurrü r-:n r'.j:.I. in l1et he1[nc Vén. dA voH:sbeue-
.... • ·--. -1 ·,1- n • "····r-·c:;l o-'- -·n • ·1 c· .. -,c.· 1) --:::;lil~_,_ I·.·,pt > ·p·i·i '·cl ~- J.ilC fl-L<".-' .•. ]_i;·_ ... ~-- I;Ç ' , - .:._., f.,_- ... Lu ., ·'-- __ , ... • ' 

up èl.fo .:.Jt ~'in~:' s :=>, ó en ? is E;en f;rtikF.:l Ol)ceno~;en over de nood
ze. é·~: 'H n de ecn~tr-:id. de-:: t<< l Vé n rrof. ,:.:). 'l'J1LlJ1J:{ J,.LJJ:,)~f.'uc.},,,t:fJ~. 
In ef.:n nitvoertc,è betooc:;, yru rj_n door hF:m vcrsnYiill(;nrle desknn
di_c·en VêiD nél<:f'l 1.0::-'óE"n {~ecii-,fJerd, zo~·ls jJr l!TJ~,;·~:d1"<L.:>, .1. _L,UT, 
iLX ""'l..l.,b.ct, Dr ~:Jt:.·i.:iljLrJ1-BUC~, en ~;nderen, ''Ordt r:;cn 1J.iteen;-;;etting 
.. c,·E.ven vt n de w::::n.seltjl;:heü1 en noodzr·t~k vt.:n eenheid Vf>n tt1f:l in 
l,et <:,1!'"-'l'leen en voox· l!1rloncrdë in Let b5_jzonclf:r. 
(l.;e -ljr e:f'1.; en èlJ: r'ro:o~ 3. '_L· ..IL:.C. :i,T.ü cl ,Ju_; .i\ ~;;i i 'lr=;r, c:•:e Ge e 1d, r i è: t ] ~·i_ j onl! ;J1 [' s 
f::E:di~TE'ndC ~Vree ;lUlflden Oj) 1l.itnoclicine: iT<·.•J1 de Si~lclttinc ncuJ.tl·~
rEel Cont~r:t In0.ont:sië, :.;iu.ril<H•18 en de ~1eöerlindse .• ntil1en''' in 
1,erierlémd hEJ,ft vertoefd. Je kosten Vf'l1 cl8 rei~-l en het verblijf 
tn l·.eèier1::·nd -\''eJ•ö.en Cioor .r··e.r:we~'ld( st:LcJ;tj_nc tAkO':'tic~d. 
In ' 11/j'·ij .LJ eÖE:Tlê !Hl n V>:n li~ sc:~·ter~ber l94:d 1 .. rer-c1 \T(;il 'h 8!'1 0;)! enonon 
"j~cn é1))~J- (·< n Let 1!.-.=::nr-:T·Lnd~;e volt·'. Jtet':l.e is 5n c1_eze.lfc'le editie 
''' n dit 1Jl~·.d f':f.n k:>rte lfven,c;Lesc;l,~roi:jving V~·n hETl OL;''c.no:<E:n. 

c'1 ~ :::' '"f"}~o. verno :en ~~01' hij op l;'ï of 22 ;ie:r:>ten1!8J:' 1941) }1er vli_ep:
t.1· ie nu.r :L~1r'\on cé' i F) :;;i ,in tr-:·r:'gceker:~rc! .) 
LF<î de r11:r:·in~'' ~:; 7 E':n 8 is oncle~e de titel ''.2cr:-ir'lb~ X1''Hl .CT·•·t[)Ï ? 
Jolit.1k di _;c j·,;bl:iJC 11 een <·rtHce1 Otl/'f;nonen tit Let te ]5; i:;r.;il; 
~rersc-Lijnenrle- blut ''LI.erdFd<:çi <~, 'I!: n 7 October lSI.é~H • 
. ll.F'J·in 'JQ}'I~t erc:n o~rerzicht !·r:r:eVr:;n Vfl1 ver-3Chillencie bij D1•rrte 
r_enou.1ö.e pertijen r::;n : :roepe::~·ine:en, zo~:ls deze in de rE':~1n.bliek 
::~tj:l OJ1·:~s~~:'é:.n. 

~"edE.·gedet-_ld Y,O<,dt, (l(,i:; é:lS 1, t .. -\:.,st;c <TOC;_Jerin{~ '.>2rct OIJi"Criclit 
de ''.d rt<:• i .. _urb<•", 1•Tr•<·rbici zijn H.rutcsloten c1 e: i>Ytl' i Hr_l~ ·i é,t 

t ·,··· ·++ ·- '' ., "·-' Y<:r é·l ~-~KJé11ö .UJe.i..eu~·, .L'~'rtoJ_ ,~;J~rnn l"Wc-d.E:r~é:, J,nc)~~'t<n Lon:mis 
_.lidi.' (., • .L~• (,•Le Jle) en ,;( nité' "~CJ:jé't• 
~;c,éi::t is OI)·-::·;::;,Krl.::t, d~:t ooJ~: de c .•• i:c.:t. (Gernb:n ~(evolusi ;u;Jcjr:t) 
is hli,jven beAtH n, '-'>ordt neder:eèleclcl, cu:t de .sterkste bi i o.e 
l'') t • ' r ~ l -'- - • • <J ê:r ~·l _,L,t'J:'.IIc <!:nr:es_ot.en vEren:J.Clnf.:: ZOI!. zijn, d.e .L'crt<:i J:ü,kict 
on oer 1ei_din{:; Vê'l1 ; :.~..:(U'.L'U , : :;~·-~':L "~:uu.Uû0 ~ " 
'l'en I!I'DZiRn V<:!l1 de J.-n~t~:i ..:-:~:~~jt:t .Jje1ct.<.~ '<!o·:·ëit op;~E:;mcrl-:t, dc.,t dit\ 
een linkf'; eeorU.rne' rö.e l)f::r-ti,j is e.n JJ.E;t ns:r:Fmdeel ner leden 
vroer·e:r: c1r;c1 }•scft 1Ji trj:HH r:.l::t V<'.n de rf;J..;1lblikf=:inse str:i.jdkrf•ch
ten in ·iE':si;-J~·vn. 

untren -G é:l e r'Tté'<i hu.ru.b l,Ierdeb; Vïu rv<•n ,)~IJ\1 Ht: _ '-''"-~~~./. de J eid.or 
iF,, ''OT·dt ;JE:Ctt::r~eclecld, cl~.t v:r.ij1:el é1lle. lr:den •n:n.èJezr-: nDrtij 
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v:r,ow·e:r lid Z:L.lll f0'8i',recst ven de l-'~- rtf. i I:;11r\Ül ::Lndonesü1, onder 
lfdû ine Vé n . Jb'_,_'IJ,iJJ· ~cr.r, doch 7. i eh V~ll1 deze let t ;.:;te )~::rt :i.,i h\-; h t:en 
'·f;•f' '"'8"' "'hE' ·i C~ Pil 
..-' '·'- ,·:·_ ... /._> \,_..._ __ -' --· .l _,. .• • . ' . • • 

Je Jü •. lJI.j; (.~,n:'~l,:~:tcn i.0111;rns : 1nct~.) '.·rordt i'C~·nOE:J:ld er;n ~)}·ri,;l,J VelD 

i onJ:re revolutionrw ire co J nm i :--::ten, onder le~ djnr: Vé n _!_s~; ., ~'i1l:::.L\. 
i~e-t'- is -et~·n :?I'oep, die zich lleEJi't f;fr·esclLclcien VLn de h.l".I. 
{h:rtéli Lor11Jni;; IrtClonesin) orWf:t :;;;ij nier; è'Ccoord }-:on r-:~" n net he· 

. • J . -i . "-' 1 • k . T . - i ,-- ·. r --' l • • ,j .L. re[·:erli1i':sbf: .elc c1er repnu le ._ ono.er .j<;J\ru·.J • .:t-h• , __ ,_;-, en ·7a,)1t '-Gf:':en 
de .Lirlc:•-eët j ë< ti E:n de ,.:en vi11e-ovE:.rP<':nkons ten '-'é.'f3. 
VnP'8!'1erl:t I.'Ordt, rl_é.t de .n rté·i L''l~be Y'Emst Al·i•lrm t;e '!rerh:n :1et de 
;-·ec)•Jbl i <''k :D1donef:;it. 
l.o1:: :rtr::~~clere end""re _:-_;olj_tieke ~)~ rtijen en crof:JJRrinr:cn Tliordeü é.'él1 

cr,n :~oJ·'te besclJG' \,in;-; onöeY'\ ïOJ"l18rl .-

.:.Je 1: re_, :C1 ·en ri e a.· e ;_I~_: s j 1JfÜ ï··o_ T ei t r.1e.ri e,~ t:;df; eld , o è< t lü e:r .. in cl~ ':'O d sr1i en
stice ( Is1E"l5.tischej 'rPrl'?n:iL·:Lnccn ~j_jn onner ebr;·r~nt, Je x· ••. f.I. 
nc·tJo:!rlj __ stL-och ~GF:;or:i..enteE;ra is, ï~er,;j)l cie bij de .n:rtcd Lnrhn 
eènccec;lo1~en :)f;rtijen linl:E.~ soc1< 1listisch en ~orr-mn:i.stisch zijn 
c;,eo:rienteerd (,;je :red~;ctie V<m de ' 1 1~·rtr · IDr1onesüi 11 tekent li:i.erbi,i 
t'< n cir:t l1et '.L'rotsi-:i"~ten ~ü:jn). 
i-Jaost· deze )è:r·ti.ien -ê.ld"tJS FOTdt 01):-:cnerki:;- ~:ijn er non: vrJ.P. 
kleine rn rti j 8D ert~·roei;erini~en, 2~0~ ls de ::.>r_·rtE1 j_ 3oc:Lr-les In don e
sië; (door de redHctie Vé'I1 ... i:. ''..r.'f'rtei ...:loc:ü,les ~~11.ning" of~.rel 
pele (orenje) soc:i<Jl:istische j_';nrti;i :eno.P.rrtd), de }',,rté•i Lëd:;}îOli_ek · 
0.n }'nrldndo. 

~ C· 

=;·c,C1Yt :i_f' op.venerkt, <if,t n<-~ de é'Ctie te L;:~riioen }!f::>t :E\1r1t .Jer,lo1-:r[1Si 
~~<1kjc1t - J.jert~-' i ~~onnnis ~l:nrl.onw~.ü~ ï ;elürv.r:i<: r is bl:i_jven hestf'<•n 
doch ctr· ecni,eid '~Uifl rl_eze :1"11~JiA \'~")rrl verc-1toorcl, 1ro:rd1J J'l8dPr·;e·:'rt:ld, 
clnt de .L·<:rté'i ;~nrbe 1·rerci OJ:)eer:Lcht ·Let <·ls voorn<,'-.xli:lte J.e:iJters 
'll;';ü1. l . .J,:L~ü: .. h, ,)lJ,JuL,I PD ·~Jil,LJ.:i..î (l1:r :~Oh. "::'~J,hTd), ,:,el lee ~)ersonen voor
d :i. en no~o; nif;t H~tief zo;_:den }lr-~hben dr"Sl!-'enoqen ''tn en5.r-;e _!JIIrtij
jXÜicr:;j_eh: •• Je vervrE;clltinl": is .rcm.rettic;d -<•1clïlS l:et <: rtikel- ct~:,t 
::•lhoev.oe1 d_e ..tl 1rt<·i l])•rbcl nor~ ~':eEJn verte!_'-;em;oordL·ers rJE~8ft in O.e 
ll1üdige ~J.J,'r'l'JI-:rec;er:tnc, de Lurbé1 een r-:rote toc[.;:o;wt ?.til üebben en 
EJ(;TI ,r~8zonde O:c) 1_;os:i.tie zt,l voeren. 
Vcrci r?r "''Or·d t in hfJt ::.rtH:el nor~ ces)roken over d c verschillende 
:;-:;i•.kten ~''''ê:N:ëd1 iecte:rf; jon.'-'8 f!'l:iw:t lijdenüe <en ~·:;i,jn, een en [•nder 
'.iO?d.t vercelr:;l-::en bij r:<en t.b.c.-D<·tient, -·,ell·:8 h:n cen8~en vwn
n8er de j1 ist8 c:enecslt'!Ü1circ;len ''TOj~öen verstrekt. LJO oo!-c zc::l cl.e 
:reJil;bliek indonc[;it; \Jr:::l iZ8IlCZen en r;e~ond uit de huJ.dir:<e vervrclr
rin ·en llerr:i_jzen, onnr,t voorel èloor ·de l:11rb' de stem vi;n het volt:k 
/~ê:l vrordP-1 ···ehooj~d. 

t
jvp ;)< f'"ÎDfJ 8 ~-s_ vreer t=;E;n_ f:~s ~ dvcr_Gentie bedoelde ? lededeling c;e
._,~lli;ê·tst VI'I1 oo:c·c.er .,.r.J. ,,,_J JJ. . .:.J-1 Jji,J.{G, "=>cheveniHf·;selé•én 1.11 te 

'";,· 1Je n l1 ti e r~~ • .......... ..
9
. •J ,.~.,· 

i 
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••rwerp: •warta Indoneoia". 
VIII. 'l~ o4o 

G EH E I H. 

Ik heb de eer U om bericht te verzoeken op 

persoon van l:::,F .DRENT. 

,;''i~ 
·' .. ' 

HET HOOFD VAN DE 
voor deze: 

J".G.C.:rabbendam. 
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Gravenhage, 28 Dece~!:t.f.t-· 
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.;:,,;~h-.' Oad erwa Tar'ta "Tnà:onesi• ~;.:t;;~;;-nNo:~;2~A .. )/t! .• ~.~, I 
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Op blz. 7 van de mij bij het geheime rapport van tnr '·. ·~ ,\.~ · ; 
Inlichtingendienst van 12 November j.l. :IOo 10324 B-47 tt.;\ . :, 
toegezonden exemplaar van warta Indonesia van 15 octobér 
j .lo lco•t een advertentie voor van de ".llllsterd.a•e ICol$ 
OeD.trale• K.P. DREK!, Lijnbaanagracht 61 te Uwent. 

Ik heb de eer U uit te nodigen mij wel te willen ifa-
lichten over cle persoon van Jrt. F. DBEIT. :·. 

! : .'· 

' ;, 

Het Hoofd van de Di~:J, · · .· ·. 
voor dezes 

; r•. 

(j' ~ 0'):\: 

•... 

A.an de Heer 
Hoo:td Commissáris van Politie 
te 
A.MSTERDA1l. 

JoG.Crabbenda~ 
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~No. 10324E-4?. 

Onderwerp: 12 November 1948. 
111J'iflrta Indonesiu". 

@f~' -vo!gno. 
Bij lt1gen: 3. . ... 

t~ 
· 1 7 NOV. ·1948 f -GE H i!. IM. -------· ACO/ YJ j-6'2 l I 

i ~~ 
.\ :t~ ~f 

~'}i\T 
\1f);.r-

'l'en vervolge op dezexzijds sc:hrijven no. l0~24D-4~~m ,21 
October 1948, worden hierbij toegezonden.",il exemplaren v~m 

-het door de J?erhimpoen~m IndonesiP ui tgegev:en Vrrs-èkbled 
"\·h;rt~t Indonesif! ff, namelijk de ntumners 39 {r1oet vermoede
lijk zijn ~o, d~wr no. 39- van 24 depterober 1948 reeds ver

"' scheen), 41 en 42, ven respectieve1i.jk .1, 8 en 15 October 
1948. - ~ ."' 

De a!;ndfJCht wordt gevestigd op tle~lcenne~ijk ~:lls red[:ctioneel 
artike bedoeld bui tenlnnclse beschouwing·, opgenoi'len op de 
Ptlgina' s en 2 Vélll d-e editie v~m 1 October 1948, no. 39 
(40). Hièrin wordt een overzicht geseven op de Berlijnse 
kwestie, ZOfÜS deze door NJ.gelfmd en JLrnerikü voor de 'NO 
werd e;ebrf:lCht en op de Parijse bijeenkomst y~:1n deze instel-

Mling V!erd behf,ndeld. 1n het geheel wordt het in deze door 
~usbmd ine;enonen standpunt éÜS het juiste voorgesteld. 
Bij de bespreking Vélll de nie11V're note, welke door 1'\Jbshington 
elias PEm~m Gom" (Oon Sam) werd ingediend, vmrdt opgemerkt, 
d1:Jt hierin o. t-'. wordt voorgesteld, df:1t Ar:1erik~1 en :tmgel~:md 
de cantrele eisen over de door Huslund uitgegeven z.g. Oost
r:wrk. Voorts wordt er op gev1ezen, délt i!ngelé,nd en .B'rélnkrijk 
niet élccoord -ZO'L,_dE:n gmm met deze door Amerika ingediende 
notti. 

}

1 Nadat meerdere gedeelten uit het.betooe; zouls dit door de 
vertegemvoordie:er Vl:in Ruslcmd bij de ll'10,- ~~visj in ski, werd 
gehouden, zijn e;eci teerd, 'Y/Ordt gewezen op de e;rote binnen
lendse noei1ijkheden •mn B'renkrijk en de grote stakine; Vtln 
7.oou.ooo f:lrbeiders in verschillende bedrijven, welke op 29 
September j.1. in Fr~nkrijk is uitgebroken. 
Verder vrordt nog ge-1.ezen op de grote_ rTJ.oeilijkheden in P~ües
tina en de hulp vvelke MarshBll heeft beloofd mm die üost
.J:!;uropese l~nden, vn1ur het cormnunistisch spook (lümtu Kominis) 
mocht verschijnen. . 
Verder zijn in dit n umrnèr hoofdzd:.elijk Brtikelen en berich
ten uit Indonesische-d<Jg- en weekbl~1den opt;enomen. Op IH,gine 
3 is een vrDoge;esprek ope;enorn.en uit het "Ncekbled nr-renflrs Her
dekP" ven ?8 Jmgustus 1948~ Hierin wordt een 1ü teenzettine; 
e:efSeven vnn de houdine;, vrelke door de vertee;enwoordie:ers vcm 
de 11Gclpki 11 in het pt1rlement v~:;n de Obst-L"ldonesische steten 
vrord t c'~::ngenonen t.o.v. de ê:lgehele vrijheid Vé1n Indonesie·. 
De VrèHJg v10rdt hierbij gesteld vuwro:m-de "GHpki" niet kan · 
somene;eéill Ftet het stt:1ndpun t, zot;ls dit ten Hé!nzien Vtm deze 
mé,terie door de frectie der progressieve groepen vmrdt inge-
nomen. -
up dezr.lfde pee;iné1 is een rede opgenomen, ZN1ls deze door 
ll.t>'l'TA voor het 11VJerkcomi tén ( Bé1d~;n Pelwrdj a) op 2 September 
1948 werd gehouden. Hierin verdedigde EhTTJ\ de houdine; Vélll 'de 
republiek. net. betrekking t()t l;et ui ~i'l'is~:t-\E?n vtm eon sulaire 
vertegenwoordl[;ers net de 00VJet-unle en de blokküde der Ne
derlanders door welke laatste als het ware de nek ven de re
publiek wordt dicht geknepen. 
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Hierbij zou-J:-IAT'fA hebben opgemerkt, délt el deze moeilijk
heden beter door middel van overleg tot oplossing kunneri wor
den gebracht dun 6p welke andere radidale wijze. 
In een naschrift merkt de red<1Ctie Vtin YlE1rte Indonesi1:1 op, 
dat men -vrat wij zouden noemen- dit artikel me.t een hoeveel-
heid zout moet nemen. _ 
Op pagina 6 is een ander bericht opgenomen over de evenbe
doelde, door H.AT'rA gehouden, rede. Hierbij wordt opgemerkt, 
dat de politiek, ZOèÜS deze door het huidige kabinet wordt 

~gevoerd, een realistische politiek is. 
~ · Het geheel wordt als dusdanig becritiseerd, waarbij de vraag 

vrordt gesteld of het niet beter zou zijn, eeri middels alge
nene verkiezingen verkregen kabinet in te stellen. 
, dezelfde paginu is e~p-beE_!,.c~ _<::l_I?__~!±.illitei!_,_ -~teld<?nsi~_.dlÜ.Je 

.,...;.w.~~'~er ___ ~~J2._~er~_<?nt ~en __ (}~m-~_~E:l,Jo~J?ElY2;r:__èl~,r~g.cSml ... à~~end 
chap va!!-.IDdon€-iiü.tL.~Ji ... Sqyj_e~- Rusl'and {Lembaga PersahElbeten 

doneSia Sovjet Russia), ~~_,]j2,~1 <?,Rge_r!Jn~:dt 
"tj,e wj sselen. .. .Q_'ter qe ffiél_s:tsçJl~lppe~Jjk~L y~~hQ1J,~· ·· 
In een tussen héH::kjes geplaBtst naschrift Vi:m de redactie van 
Warta Indonesia wordt opgemerkt, dat als gevolg VPn de tegen
stelling Djokja-!~dioen iedere verdere poging om hiertoe te 
komen door de regering van 1/l:Oh.HATTA zou ~i.in verboden. 
Onder de ti tel-: Kabinet H.A'l"rA "TI~ DE BR.ill\l"Dll~G" wordt een be
richtje opgen-orrJ.en uit het te Madiöen verschijnende blad ".Api 
Rakj at", van 6 September 1948, Waé1rin wordt medegedeeld, dat. 
uit de conraentaren zelfs in de te Djokja· verschijnende nieuws
bieden., zou blijken, délt een heftige oppositie werd gevoerd 
te{Sen het k~1binet HATIJ.'A. _ 
Op p~1gintl ? is een bericht opgenomen vnwrin wordt medegedeeld, 
dat in de st~cwt Oöst-SurM1trn o.p 11 Augustus 1948 onder het 
mom, de t se botRge W~l s gepleegd, honderden personen werden ge
erresteerd, waBrbij 2 der gearresteerden werden gedood. Hier
bij vverd volfSens het bericht ~ebruik gem{1akt van 142 trucks 
en vele vliegtuigen, wa~1rbij eén der vliegtuigen vrerd bescho
ten. 
In v·rerkelijkheid werden deze ~1rrestaties verricht omdet op 
een plaats door het volk een rood-witte vl<~g in de top van een 
klapperboom zou zijn opgehangen. 
Op pélgins 8 is een bericht opgenomen, wewrin wordt medegedeeld 
dnt volgens een B.B. c.-bericht de republikeinse minister van 

· finEmcien, N'D:' I';IARAMIS, nfwr Amerik~l zou zijn vertrokken, ten-
einde ~::;ld-Mir te trachten ten behoeve van de republiek een 

~
P:eldlening mm te gt1Elll• In werkelijkheid echter zou Mr 11ARA~JIS 

eÇ:Jr .1~merikt::1 zijn vertrokken om aldaar verdere besprekingen te 
voeren betreffende de overeenkor2st, welke door de repnbliek 
·erd aengegEwn met de :b,ox Ma~:tschoppij en betrekking zou· heb

ben op het ruil~n ven goederen en textiel voor Indonesische 
producten en grondstoffen. -
Verder wordt in een kort bericht het een en ender gezegd om
trent het door GeneL'ewl-Hvjoor BAAIJ gestelde ultirletum om
trent de activiteit in Oost-Jave. 
Voorts zijn op dezelfde 'pagine nog opganonen berichten betref-

. fen de het optreden van de poli tie te MBlang en PemHtang Sian
ta;r:. Hierin vrordt medegedeeld, det bij een t,ér.effen ven de 
poli tie met de bevólking te l·ilalang. 2 Nederlandse poli tiemensen 
zouden zijn gedood. Op Pem[:tong Süm tar werden 2 Ohinezen, als 
v·erdacht VEln commlllisme, gearresteerd. 
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Op de pagina's 1, 2, 3 en 4 wn de editie ven 8 October 1948, 
1, no. 41, is onder de titel "Petani Indon~~ie d<m Sawahnjà" 

, (De Indonesische landbouwer en zijn sm.vah, {grond) het eerste 
1 gedeelte ""van een vervolg.;,_c:rtikel opeenomen. Hierin wordt QP 
f de bekende cri tische wijze het grondbezit vtm de landbouwer 
I in het algemeen en d<Jt van de ltmdbouwers, kleine grondbezit-

/ ter~ in het bijzonder besproken • 
.1 ()pgemerkt wordt, dat het kennelijk de bedoeling was van de 
/ ~;republikeinse regering orn de aéme;elegenheid V6n het grondbe-
i ",., zit, zo<ils deze werd en was geregeld gedurende het koloniale 
1 ..,~ tijdperk, t.e doen voortbestmm. _ 
J , Het gevolg hiervan is geweest, dat in J\pril 1.1. fe Dj ok ja 
j door 6000 Indonesische lcmdbouwers een demons-trf1tie VJerd' ge

houden om hierteeen te protesteren • .iÜS gevolg hiervan werd 
te Sperakarta en Djokj a een conferentie r;ehouden, waerop deze' 
aangelegenheid, zoals die v;erd geregeld bij het Indisch Staats 
blad 1928, no. 20, werd besproken. 
Besloten zou zijn om er bij de Republikeinse regering op aan 
te dringen, deze aungelegenheid te regelen, ZOEÜs wordt aan
gegevèn in het "progr~Jm .nasional", afdeling landbouw. 

\ 
Nadat er verder op is gewezen, det in de door de Neçlerlanders 
bezette staten in Indonesie er nlles op zou wijzen, dèt deze 
daar de oude toestand t.o.v. het grondvraagstuk w.eer trachteh 
terug te krijgen en zij -de Nederlanders- het zijn, die de 
landbouwproducten vveer op de wereldmarkt denken te zullen ver
kopen, vmrd t vervlezen n<wr Oost-SUI11<i tra. Hier zouden 3000 
landbouwers die vroeger op de ondernemingen werkzmlill waren, 
gedurende de Jf1P<mse be~etting een eigen lendbouwbedrijf' heb-

\ 
\ 
\ 

' 
\ 
1 

ben gesticht. Thnns- vmrden èleze l<mdbouwers door de Nederlt.m
ders 1veer Véin dèze grond ver j nagd om door de voormalige maat
schappijen en ondernemingen· weer in gebruik te worden genomen. 
Hierbij wordt de vra~g gesteld of dit nog het oude feodale 
recht is. 
Aan de hand van de geschiedenis wordt dan op de bekende wijze 
·een uitvoerig overzicht gegeven vun de grondhuur-amigelegen
heden in de staten 8oerakê1rta en Djoltja, vnwrbij zoals te 
doen g'i:::bruikelijk is, de "belsstingen en herendiensten" niet 
onbespro~cen blijven. Hierbij worden 11ede door de bevolking 
ondernOITJen twties in de 19e eeuw besproken, waarbij Prof. 
Viû'J VüLLJ!JUiOV:EN ·wordt geciteerd en de loodsbréinden en der ge..:. 
lijke niet onbesproken worden gelaten. Hoewel het artikel 
sluit met een "wordt vervolgd", is in de editie vc:m 15 Octo
ber 1948, no. 42, geen vervolg opgenomen. 

Op pH gin a 4, 5 en 6 van dezelfde èdi tie is. onder de ti tel 
11Bestuursre-geling Indonesi~ in overgongstijd. Met weinig en
thousiasme in Bandoeng ontvant;en" een ertikel opgenomen ven 
Mr OER.IP KARrroDIRDJO, ZOé1ls dit werd e;epubliceerd in de 
"Indonesische COlrEmt 11 {Nederlandse editie). 
Zeer uitvoerig '~NOrdt het voorontwerp betreffende- de rtbestuurs':... 
reg'elingu VHn Indonesi~ besprokèn. , · 
In een naschrift van de red~lctie Véln "-darta Lndonesi~l VJordt 
voor corrmentaé;r ver•,vezen nfwr een artikel, opgenomen in de 
editie van de ·.;.I~, no. 38, ven 17 September j.l., onder dé 
titel nsoal Neg~lra Indonesia Serikat". 
Verder wordt verklm1rd, det voor hen ~üleen de republ-iek 
Indonesü1 bestafit en zij geen enkele andere vertegenwoordi-
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ging vrensen of kennen. L'.ij eisen: "een Indonesia, een eenheid 
von Atjeh tot Nieuw Guinea". 
Op pègi~· wordt omtrent de verschillende in dit ~1rtikel 
voo:rE:omende woorden een nadere verklaring gegeven. 
Deze woorden zijn: kabinet,- dernissienna ir, portefeuille, 
formateur, programministerie en zeken-kêlbinet. 
Verder zijn op de pagina's ? en 8 van deze editie_ verschil
lende' korte berichten opgenomen. 
In één hiervan wordt medegydeeld, d[1t. volgens .Aneta, door de 
tijdelmjke Federale regering 30 republikeinse ambtenaren uit 
Batevia zullen worden uitgewezen. 
Ih een ander bericht wordt medegedeeld, dat Dr VAJI.f IYIOOK ont
sl~Jg heeft gevrtwgd als lui tenant-gouverneur-generaal. 
In een volgend bericht vvordt medegedeeld, dat vele portrette:n 
en andere afbeeldingen uit de republiek, 'bij wijze van reclame 
zouden zijn verzonden n(lar Engeland, Amerika, Austral i~ en de 
Sovjet-Unie. De verwf1chting. wordt uitgesproken, dat door deze 
nieu.vre actie, welke vmrdt toegejuicht, de republiek nog meer 
bekendheid zal verwerven in deze lémden. 
Op Midden-J"eva -tüdus weer een ander bericht- te Benjoemes 
zou door- een sectie Nederl~mdse militairen de mesdjid (bede
huis) ven een godsdienstleraarL4N betreden_ en het de30-hoofd 
gearresteerd. Op 1 October 1948 zouden door honderden Neder
lendse militeiren in de dase Karungdjati en andere omliggende 
dasa's -vele personen op open velden zijn bij eengebracht, die 
d~wr van 7 uur v.m. tot 13 uur in de zon hebben !l'l.oeten wach-
ten. . . · · 

( De acmdacht wordt in het bijzonder gevestigd op de kennelijk 
~üs· éidverten tie bedoelde mededeling 0111tren t de pr~Jktijk van 
Dr A.P.J. V.AN DKr{ BUHG, Scheveningslaan 111 te Den Haag~ - -~ ---------- -------
Op de pegina's 1 2 en 3 van de editie v~n 15 6ctober 1948, 
no. 42, is ondé?ae"""tltël "Tjatatan Internasionaln (Interna
tionale aan tekeningen) een overzicht opgenomen. Hierin wordt 
een ui teenzetting gegeven v~m de houding der 5 ',Iest-Europese 
lenden en de militaire ove:J;"eenkomst wan _ deze ümden met 
i1merika ( poman Sem genoemd) ·:en de houding, zoals deze door 
Sovjét"':"R.usland in de vergadering der U\fO werd voorgestean 
tegen de gedeeltelijke controle op de bewapening en de atoom
bom. Ten mmzien VBn de redevoerine;en, zotlls deze door de 
Russische verte,genwoordiger werden gehouden, wordt ope;emerkt, · 
dat deze grof worden genoemd, doch df,t men daélrbij moet beden
ken, dat dit directe redevoeringen zijn en de Russen geen 
geldelijke verplichtingen hebben. · 
De "Demokrasi BBrat 1

' (Westelijke democrvtie), welke het socia
lisme zegt voor te staen, is in -vvezen imperialistisch, welke 
onder leiding van Engelémd en Amerika een propaganda voerén 
tegen Ruslend, zoAls Hitler dat in zijn tijd heeft gedaan, 
een propaeanda welke tot oorlog moet leid~n. 
D~H:Irna wordt een overzicht e;egeven over het 1\merikaémse wapen 
de atoombom en wat de Russische vertegenwoordiger in de am- · 
vergçderine;en hierover heeft gezegd en zijn voorstel dienaon
gaande om niet een controle in te stellen op de atoombom al
leen, doch ook op ~llle andere wapens. In dit verbe.nd wordt' 
gememoreerd het voorstelt zouls dit werd e;edaém door de Bel
gische vertee;enwoordiger in de UW om een gelijktijdige con
trole in te stellen. 
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Dit Russische controle-voorstel wordt -aldus v1fordt opgemerkt
door de 1'\Vestelijke democratie 11 genoemd een minder fraaie zet 
(a kal boesoek) van Rusland, waarop door de vijf l~mden, t.w. 
Engelémd, Frankrijk en de Benelux-landen, werd geantwoord met 
het Atlantic Pact, een militaire overeenlwmst voor 25 jmJr met 
MONTGOivJ.EHIJ als Field Marshall. In vverkelijkheid moet deze 
overeenkomst worden gezien als een overeenkomst van J:!aman Bam 
(Amerika) met zijn vijf kinderen, zijnde de zoeven genoemde 
vijf landen. Ten aanzien van het toetreden der Beneluxlanden 
tot dit :Pact, vrord t opgemerkt, datdit een ui tvloeisèl is Vfm 

de Morsl:1all-hul.P, door welke hulp deze lenden niet alleen a~m 
htmden en voeten gebonden zijn, doch .Ameriké1 ook de. overpro
ductie kwijt k~m, '~Helke producten in Amerika niet verkocht 
kunnen worden. 
%inspelende op de UW-bij eenkomst te Parijs -wordt dit alles 
de "Per ij se comedie 11 genoemd. 
Op dezelfde vlijze wordt dan een uiteenzetting gegeven over de 
Berlijnse kwestie en alles vmt daf1rmede Sé1mengaat. Hierbij 
wordt opgemerkt, dé1t niet fÜleen de Berlijnse bvestie, doch 
al de zich in Dui tslémd voordoende problemen en vrEwgstukken 
een mmgelegenheid is voor de grote vier en dus niet in de TJNO 
had mogen worden voorgebracht, _doch door de vertegenwoqrdigers 
Vém Amerika, Engelend, Frankrijk en de Sovjet-Unie besproken 

ad moeten worden. 
adat gewezen is op de fllgemene stakingen in Frankrijk, welke 
ericht zijn tegen de huidige Franse regering, wordt verwezen 

r naar een artikel, getiteld ·"Kuomin taag faced by rising dissen
s ion within Party ltanks", zoals dit werd opgenomen in het te 
Boston verschijnende nieuwsblad "Christian"Science Monitor 11 

van 13 September j .1. In dit é1rtikel zou worden medegedeeld, 
dat de huidige moeilijkheden in China een gevolg. zouden zijn 
v~m de grote corruptie der Kuomintang en gericht zijn tegen 
genera el Tj ümg K8 i Sj ek. rregen dit éllles wordt door het demo
créltisch volksleger onder leiding van Tju Tek strijd gevoerd. 
Het artikel besluit DJ.et de woorden: "Het wereld-imperialisme 
en kapi talism~ staan op instorten. Alleen de revolutionnaire 
eenheid van het wereld-pro;letarüwt is in sta~1t te brengen een 
maatscheppij rrJ.et een mensweardig bestwm. 

de Péigi[léJ' s 6 en 7 v~1n dezelfde editie wordt onder de ti tel 
"Gara Garap.uar Negeri" (Buitenlands overzicht) nogmaals en in 
vrijwel de,zelfde bewoordingen het een en ~mder gezegd omtrent 
de verhouding Araerika en VIest-Europel contra Rushmd. Op wel
haast dezelfde wijze wordt het doen en leten vanVffiJ.erika en de 
viest-Europese landen ten opzichte ven Ruslémd ~wne;evellen en 
beuritiseerd. Gev.rezen wordt o.8. op de houding, éHme;enomen door 
Generaé'll M:arshall ~üs minister v~m bui tenlémdse zsken van Ameri
ka in de UW en president 'l'RTJJ'Jf.AN, die door het zenden ven 
VIFfS'llQN naar 1.1oskou rechtstreeks contact wilde zoeken met 
J'l'ALTI'>!. Verder wordt gewèzen op het streven Vè:m de imperüüisten 
in Wallstreet om het fascistische 3penje. van Frenco en Portugal 
in het Mershall-plen te betrekken. . 
.Ach tereenvolgens vmrd t ook in dit è:1rtiJ{el ge'l.'vezen op de moei
lijkheden in Frankrijk en de stekingen in dit land. 
Het zenden van wapens ter \V~wrde van 120 millioen dollar door 
Amerikél aan Iran. De soortgelijke hulp mm Griekenland en Tur
kye, naar welk l!:léJ tste lend een militaire missie van 350 per
sonen werd gezonden om da~:Jr behulpzaam te zijn bij het geven 
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van een nieuwe militaire opleiding aan het Turkse leger en hier 
snottende het brengen van "new look" wordt geneemd. Het verle
n~n van steun f-Wn Palestina en dergelijke, door welke hande
lingen sterke bases en steunp1.mten Ewn de ~/Iiddell<mdse Zee wor-
den verkregen. . 
Voorts wordt nog gememoreerd de militaire hulp door Amerika 
aan China verleend en dank zij dit alles wordt volgens .Assoc. 
Pre ss het "democro tische volksleger" in China teruggesh1gen, 
doch ziet men in werlcelijkheid 'l'jümg K~ü Sjek verliezen, al-

s wordt dit artHeel besloten. 
Op pagina 3 ·is een bericht opgenomen, dat op 3 October 1948 
een vergadering zou worcien gehouden van vertegenwoordigers van 
de Partai Rakjat, Partai Rakjat Djelata, Partei Boeroeh Merdeka 
Partai -'iJanita en .Akoma, V•relke in principe zouden hebben beslo-

n, een fusie te stichten onder de neem 'tPertai Murba". . \ 

IDeze bijeenkQmst zou wordfn geleid door SJ.MIS1J1IARJA lJD.AJ.A, ~ 
waarnemend voorzitter der G. R.R. en bijgewoond door T-:Al~ 1\{ALAY>.A, 
HOE.S'l'.AM :EFlt,:BNDI e. <l· . 

~
Omtrent de doelstel.ling ven de Partei Murba vmrdt medegedeeld, 
at deze zou zijn anti-fascistisch, anti-imperielistisch en 
n ti-ké.ipi tcJlistisch; het stichten v~m een st Ha t niet een socie
istische m~latschappij. 

-op dezelfde P<lgin~:.; is een bericht opgenomen uit de :Min Pao van 
1 October 1948, waarin wordt medegedeeld, dat door de Chinese 
Consul-Generatü te Batevia bericht werd ontv~mgen, dat de Chi
nese ingezetenen van Kediri, Toeloengagoeng, Bli ter, V/elingi 
en Madioen in veiligheid zijn. De in de 0r1e;eving van· Bli ter 
wonende Chinezen vverden uit veiligheidsoverwegine;en nBar deze 
plaats overgebracht. 
Op de pegina' s 4 en 5 is een resum~ opgenomen vnn het in "De 
Vrije Katheder 11 van 14 September 1948, op de p~JginE'' s ? , 8 en 
9, opgenor'1en verslag van het op 28 J\Ugustus 1948 te 'Jroclew 
{Breslau) gehouden viereldeengres van intellectuelen. 
tlp p~1gine 7 is een kennelijk els advertentie bedoelde r~de

'deling gepüwtst v~m de J~Pl.sterdélmse Kolen Centrcüe van M.F. 
DR:BHT, Lijn bélElllSf3rl':icht 61 te Amsterdam. (Volledige personelia: 
:Marinus J?ranciscus DltE!:-TT, gBboren 7. September 1910 te Arnster-

. dam, brendstoffenhtmdeléwr,. vmnende te Amsterdam, 2e Jan Steen-
stra8t 67-III). · · 
Onder deze advertentie i·s een mededeling gepÜléJtst, Vlm:rin 
wordt bekend gesteld, d1'1t zij die de Lndonesische taal wensen 
te leren, zich voor informé.~ties ktm 1envervoegen bij de redac-
tie ven de il(arta) I(ndonesia). . . 
De éH.mdacht wordt gevestigd 9P de spotprent, opgenomen op Pé1-
gina 8, welke betrekking heeft op de in Den Haag gehouden con
~ erentie met de deleg1'1tie van vertegenwoordigers der voorlopige 
jjederale Indonesische regering. Volgens deze voorstelling werd 
deze conferentie gehouden z.g. met het mes (sebel) op tefel. 
In het onderschrift wordt opgemerkt, dé.1t deze delegBtie niet 
heeft gesproken nemens de Indonesische bevolking. 

o. 2. 
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Ten vervolge op dezerzijds ·schrijven no. 10324c-47 van 15 Septem
ber 1948, worden hierbij toegezonden 5 exemplaren van het eoor de 
Perhimpoenan Indonesia uitgegeven weekblad "Warta Indonesia~, 
namelijk de nummers 35 t/m. 3~, tespectievelijk van 27 Augustus 
1948, 3, 10, 17 en 24 September 1948. 

:t. U'), .:: .-

De aandacht wordt geTestigd op het, artikel "SOERIPNO"met betrek-
king tot de overeenkomst met Rusland~[ opgenomen op pagina 1 Tan 
de editie van 27 Augustus 1948, no. 35, en kennelijk bedoeld als 
redactioneel artikel~ 
~Hierió)wordt opgemerkt, dat de door SOERIPNO te Praag namen~ de 
trepubtiek Indonesia gesloten overeenkomst, geen diplomatieke 
overeenkomst zou zijn, doch niet anders dan het uitwisselen van 
consulaire vertegen~oordigers. Door deze overeenkomst wordt de 
republiek Indonesia als zodanig niet erkend, ,doch heeft Bueland 
w.._ederom blijk segeven, eetLE,QiU:LJiëgtiJ)~~l?È!tll,_~t_! _ _fte were~d
politi~ terwijl deze overeenkomst geheel in overeenstemming zou 
z~Jfi mét het nationale program, zoals dit werd samengesteld door 
alle partijen en groepen in de republiek. 

'/Wel wordt door deze overeenkomst voor de republiek Indonesia de 
mogelijkheid daargesteld om handel te drijven, niet alleen met 

j. Rusland, maar ook met de Oost-Europese staten. Het zou ,Pe volke
ren van deze Oost-Europese staten duidelijk zijn geworden, dat 
bij de Indonesi~rs het verlangen is levendi-g geworden naar vrij
heid en geluk, wat echter niet verw'ezenlijkt kan worden door een 
Unie met Nederland (dikepalai ·oleh Radja Belanda), onder leiding 
(hoofd) van de Nederlandse Kroon, daar dit een voortzetting zou 
betekenen van het Nederlandse imperialisme, wat verdwenen is. 

Nadat is medegedeeld, dat SOERIPNO op 25 December 1947 zijn in
structies voor de Oost-Europese landen van de republikeinse rege
ring had ontvangen en op 15 Januari 1948 de Renvilie-overeenkomst 
tot stand kwam, terwijl SOERIPNO op 22 Mei 1948 oe overeenkomst 
met Rusland zou hebben gesloten, wordt de hoon uitgesnroken, dat 
hij op deze wijze zal blijven voortgaan. 

[op pagina 3 is een kort bericht opgenomen betreffende de actie 
van een Nedarlandse torpedoboot met betrekking tot Indonesische 
handelsschepen op de kust van Atjeh als ond8rdeel der blokkade. 
Medegedeeld wordt, dat zijdens de republiek Indonesia bij de 
Commissie van Goede Diensten een nrotest terzake werd ingediend. 

Op dezelfde pagitia is een artikel engenomen waarin een en ander 
gezegd wordt over de val van het k&binet ADIL c.s. in de staat 
Pasoen dan. 
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Op pagina 4 is onder de titel "Tentang K~datanga.n SURIPNO Ked 
(aulat) Rakjat" een artikel opgenomen waarin de houding, zoals 
deze word/t aangenomen door de republiek Indonesia :ten opzichte 
van de door SOERIPNO met de Oost-Europese staten gesloten over
eenkomst, wordt besproken. 
Opgemerkt wordt~ dat wanneer het voor landen als Nederland, 
Engeland, Frankrijk,en Amerika mogelijk zou zijn, hanoel te 
drijven met de Oost-Europese staten, zij daartegen geen bezwaar 
zouden hebben, ook al zou er handel gedreven worden met het fas
cistische Spanje van Generaai FRANCO. 

De bezwaren welke van Nerlerlandse zijde worden geopperd met be
trekking tot de doo-r SOERIPNO gesloten overeenkomst, wordt een 
wel overwogen Nederlandse zet genoemd; al~ onrlerdeel van deze 
Nederlandse zet wordt gewezen op het stichten van deelstaten, 

~( -- de conferenties met deze staten, het verbod ten aanzien van de 
Dr SETIJAB0h1Jll, delegatie va~Dr RATULANGE en dergelijke, terwijl de hierover in
de aanhor1ding gediende protesten door de republiek geen resul teat opleverden. 
van Mede wordt herinnerd aan de storm van verontwaardiging, welke de 

ontmoe~ing van __ p.QQ~ me1._~Q_~-~~~~Q- deed ontstaan, zomede het 
voorstel van Prof. GRAHAM en DUBOIS. 

!jAangedronsen wordt op het nakomen van ~e 9vereenkomst met d.e 
I/Sovjet Unie, zoals deze do·or SOERIPNO gesloten werd, omdat bier
Ildoor het prestige der republiek naar buiten zal worden versterkt 
Ji en deze overeenkomst is gebaseerd op het programp.ationa-.1. 

Door de zwakke en weifelachtige houding -zo wordt opgemerkt
wélke door de republikeins~ regering in deze wordt aangenomen, 
zullen bij velen de ogen opengaan en de indruk verkregen worden, 
dat de republi;'keinse regeriQ-g niets durft te ondernemen met lan-
den, welke Amerika en Engeland vijandig gezind zijn. · 

IHierdoor moet men tot de conclusie komen, dat de republikeinse 
buitenland~e politiek is afgestemd op, of rekening houdt met de 

.buitenlandse politiek van Amerik~n de West-Europese landen. 
Aan het slot wordt de hoop uitgesproken, dat het SOERIPNO zal 
mogen gelukken daarin verandering te brengen en een heroriäntatie 
van de republi~einse buitenlandse politieK, gebaseerd o~ het 
program na$iona.l, zal kunnen bewerkstelligen.· 

Op de pagina's 5 eh 6 is onder de titel nstaat van Oorlog in de. 
door Nederland bezette staten" een artikel opgenomen, waarin 
wordt medegedeeld, dat op 22 Juni 1948 te 20 uur de staat van 
oorlog en beleg werd afgekondigd in ~e Oost-Indonesische staten. 
Aan de hand van éen hierover in het te Batavia verschijnende blad 
"Sumber" van 17 Juli 194Ç3 wordt in heftige bewoording het treffen 
van deze maatregel becritiseerd. Aan het slot wordt o-pgemerkt, 
dat inMze maatregel moet worden gezien een aanval op het recht 
van de volks-democratie,~niet zal nalaten verbittering te ver
wekken bij de Indonesische bevolking. Doch met of zonder "Staat 
'van oorlog" -zo wordt besloten- zal het volk blijven vechten voor 
de vrijheid. 
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Op, pagina 6 is een bericht opgenomen, waartn wordt_medegedeeld, 
.dat door de republikeinse Indonesische vrouwenbeweging van het te 
Parijs gevestigde .Algemeen Secretariaat der "Womens Internationál 
Democratie Federation" een schrijv-en werd ontvangen, waarbij deze 
Indonesische vrOuwenbeweging werd. uitg~nodigd, d~ c<inferentie _ 
v~n de Aziatische vrouwenbeweging, welke op 15 October 1948 te 
Calcutta zou worden gehouden, bij te wonen. . ' 
Hierbij wordt aangetekend, dat deze cdnferentie .t~ Calcu-tta een 
z.g. voor-conferentie zou zijn van de. internatiOnale· vrot}wencon.:. 
ferentie, welke in November 1948 zal worrhm·gehou·den. -

Op'dezelfde pagina Z1Jn opgenomen de besl~iten, zoals deze werdeÀ 
genomen op het eerste éongres van de "Partai·Rakjat" (Volkspartij; 
dat op 10, 11 en 12 Augustus 1948 te Djokja werd gehouden. 
In deze besluiten wor~t aangedrongen op het ten uitvoer leggen 
van hët "program national" ,. zoals dit werà samel}gesteld op de op 
15 December 1947 te Soerakarta gehouden _partij-confer~ntie. 
Geijv-erd moet worden voor de vri-jlating van Tan Malakka c.s.; 
het afkontiigen van een ·algemene mobilisatie; 
hulp en steun moet worden verleend aan bevolking van de door de 
Nederlanders bezette deel-staten, bij het bestrijden der bezetten 
blijven ijvere!l voor de erkenning oer republiek als vrije zelf
standige staat; 
he·t instellen van een eigen buitenlandse di.:piomatieke di-enst; 
het vormen ván een geografisch en strategisch blék en 
het verwerpen van het Marshall-plan en all-~s wat daarmede samen-

- gaat. 

Ot) pagi.na 7 is, zonder enig commentaAr, een be/ndmaking opgenoJtlen 
waarin wordt rnedege_deeld, dat onder de riaam "Partai Demokrasi 
Associatief Federal Indonesia" (Pardafi) een organisatie werd op
gericht om het daarstellen van een "Negara Indonesia Sarikat" 
(Verenigde ~taten van Indonesi~) te bevord&ren. 
Opgenomen zijn 7 punten met een toelichting op enkele van .dez-e 
punten, waarin wordt aangékonà.igd, op welke wijze deze verenigde 
st-aten van Indonesia bijwijze van overga-ngsmaatregel dienen te 
worden samengesteld en bes~uûrd. ·-

Op pagina 8 wordt in e'en bericht medegedeeld, dat in verband met 
het }-jarig bestaan rler republiek Indonesia, Mr Mo~yam:j.n~ Mr . 
BO!JDI!!ITQ, Dr ]2Q~j'AR'A!!, Mr §.QEB_@1DJO, CHAIRU!! SALEH 'e.à., die 
naar aanleid~ng van ne coup d'état op de toenmalige republik~inse 
regering werden gearresteerd, in vrijheid werden gesteld. 

Op dezelfde -pagina wordt medegedeeld, dat door het "Kanter Repu
blik Indonesia" ~hier ~ordt kennelijk bedoeld de Tepublikeinse 
voorlichtingsdienst)· te ~ew York een communiqu~ wer~ uitgegeven 
betreffende de grote moordpartij en van rle -Neoerlanders op het 
I~donesische volk. · , · 
In dit communiqu~ zou zijn vermeld, dat door de Nederlanders ge~ 
heel over~enkornstig de Duitse nazi-methode, duizenden Indonesi~rs 
werden vermoord te Tjikalong (West Java}, 30 .• 000 door kapitein 

·/ 
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WESTERL_ING op Celebes en 150 bij Tasikmalala• 
In December 1947. werden 200 vrije In-d.one"Si~rs gedood en 200 ge
wond .tiij Krawang, terwijl in Het 1948 nogmaals meer dan 200 per-. 
sonen bij Cheribon zouden zijn gedood. 

' -- In de edi-ti.e van 3 September 1948f no. 36 is o-p de pagina's 1 en 
·2 een resumé opgenomen van de rede, uitgesproken door SOEKARNO 
bij gelegenheid van het 3-jarig bestaan van de republiek Indonesia 
Hi'erin wordt een overzicht gegeven van de strijd, door de republiek 
gevoerd, voor ·de vrijheid. ·· ' 
Het stichten van ~ Verenigde staten van Inrlonesia (Negara Indo
nesla Serikat), zoals rleze rloor oe· Nederlanders wordto-voorgesta.'-ln 
, wordt be9ritiseerd. Ten aanzien van.het inst~llen v~n een inte..
rimregering worden 'een 4-tal voorwaarden genoemd !faaraan deze aal 
moeten voldoen, al vorens de repupliek hieraan zal kunnen deelnem.en 
Als voorbèeld wordt hiervoor verwezen naar de overgangsregering. 
in Erits Indi! tijdens het bewind vàn MOUNTBATTEN àldaar. 

_...-' 

Op pagina 8 is een bericht opgenomen nopens het optreden van de 
Nederlandsé politie op 17 Augustus 1948 in het gebouw van de repU.
bliek Indonesia op Pegangsaan, Oost 56 te Batavia en het inbea!llag.;,. 
nemen van de b~~chei.den aldaar. 

Op pagina 4 is onder het hoofd "B.untut Insiäen Pegangàaan" (Na-. 
sleep van ~et incident-Pégangsaan) een bericht opgenomen, waarirt 
wornt medegedeeld, dat Dl! VERBOORN (zendingsdokter) bij de Dien~t 
Volksgezoridheid en die ook lid zou zijn van de Progressieve Con~ 
centratie, in verband met het.gebeuren op Pegangsaan, als arts Qij 
de D.V.G. ontslag geeft genomen. Verder zou naar aanleiding van 
dit incident ook _ontslag hebben genomenMr A.DWIDJOSgQlQ., de vadea 
van de bij· het geb •. uren om het leven gekomen SUP.RAP'f!. · 

Op dezelfde pagina i~ een bericht opgenomen, waarin werdt mede
gedeeld, 9at ·op 16 ~ugu~tus j.l. te l3à.ndoeng 64 leerlinge~ van de 
middelbare aeholen ~ldaar zouden zijn verwijderd omdat d•ze op 

- verschillende plaatsen in Ban'tioeng pa pi eren rooil•wi tte vlaggen op . 
muren hadden ~eplakt. ' 

De~e verwij d~ring wo_rdt genoemd de democratie der Nerlerlande•a,. 
dbch welk:e tlemocratie ~eer met terrorisme gemeen heeft. 

Op de pagina's 5,-6 en 7 worqt mede·aan dè. hand vàn het boek van· 
P.~.arl BUck ".A,_aia and Demçcracy" een overzicht gegeven van de vrij
heidsbeweging der volkeren iri Afrika en Asla· na de 2e wereldoorl.eg 
Na-dat is opgemerkt, dat de ~olksrevolutie in fndonesia hiervan •b 
slechts een k~~in onderdeel is, wordt achtereenvolgens het een en 
ander gezesd over de séortgelijke bewèging op de Goudkust, Kènia 

- - ' ' . . ' ' de Congo, Tangganyikia~ )(alakka, Bu:r.-ma, Frans Indo Ohina en Ibdé.-. 
nesia. 
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Bij de bespreking van de strijd om de vrijheid zoals deze wordt 
gevoerd door de republiek Indonesia, wordt opgemerkt, dat dit een 
strijd is tegen het koloniaal imperialisme. In dit verband wordt 
ten opzichte van de UNO opgemerkt, dat men· bij deze instelling . 
twee stromingen kan onderkennen, n.l. een voor het behoud van dit 
koloniaal imperialisme, Z{)als uit wordt voorgestaan door Amerika
Wallstreet alias kaum Hartawan Amerika- en andere imperialistische 
landen ener- en Rusland met de· andere democratische landen ander..o. 
zijds. Het is daarom -z~ wordt àan het slot opgemerkt- dat de repu 
bliek Indonesia bij haar vrijheidsstrijd hulp en steun zoekt bij 
de anti-imperialistische Sovjet Unie. 

Op pagina 8 is een rede opgenomen van MUSO (MOESO), welke hij voor 
het Front Nasional heeft gàlnouden -datum en plaats zijn weggeval
len-. Hierin wordt critiek uitgeoefend op het huidige republikein
se kabinet; daar hierin .,te veel vertegenwoordigers der M.asju1d 
zijn opgenomen, zou geen voldoende actie worden gevoerd ten op
zichte van de imperialistische aanvallen der N~derlanders. 
Aangedrongén wordt op opname in het kabinet van vertege~woordigers 
van het Fr~nt Nasional. 

Op dezelfde pagina is opgenomen een resumé van een dOor SQERIPNO 
gehouden betoog op het congres van de J'Sugdbeweging in Iiidonesii 
{:Badan Kongres Pemuda Indonesia}. Hierbij zou SOERIPNO hebben op
.gemel::kt, dat de Indonesische revolutionnaire~ beweging zou wortien 
Yerzwakt omdat er geen nationale eenbeid zou zijn. In dit verband 
noemde hij de overeenkom~ten van Linggadjati en Renville, welke 
volgen$ liem in het bui tenlan·d vaak werden gezien als tekenen van 
zwakheid der republiek. · -
Het zeu geen nut bebb~n biervan de schuld te werpen op de partijen 
doch bete.r "as, zelf'-èorrectie toe tè passen._ 
Verder zout!en door SOERIPNO inliohting~n zijn verstrekt betreffen. 
de de W(-.orld) 1'( ederation) D(.em,aoratie) Y( euth), ·(door de P.I. 
genoemd: Fêdéràsi Pemuda nemekTat Internasinal1 welke stèun· v-er-. 
leent aan de landen welke strijden voor de vrijheid. Hierbij de~l-

l
de hij mede, dat de W.F.D.Y. niet samenwerkt met de reactionnaire 
jeugdbeweging, waaro~.de·Amerikaanse en Engelse jeugdverenigingen 
uit deze federatie Z;LJn getreden. . 

In de editie van 10 September 1948, no. 37,- is een resumerend 
verslag opgenomen van een bijeenkomst, welke onlangs ter gelegen
heid van het J ... jai:ig_bestaan der republiek Indonesia te Djokj'a 
werd gehouden en waar~p bij wijze van zelf-eerreetie door vertegen. 
woordigers der versollillende politieke partijen en groeperingen 
betogen wercden gehcniden met betrekking tot hetgeen -gedurende dez-
3 jaar door de ~republictk werQ. bereikt. 
Volgens het verslag wèrd achtereenvolgens het woord gevaerd door 
MUSO {MOESO), vermoedelijk namens het Front Nasional ,/Mr AMIR 
(Sjarito.~d~n), M4QUTO NlTIMIH.lRD.Tf) r:tamens de -?artai Rak~at, llr 
ALI SATRCYAMIDJOJO namens de P.N .I. en Mr SAMSUDIN naDJetu:s "Masjumi". 
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Onder het, verslag is geplaatst: S.P.no.212, wat vermoedelijk d.e 
initialen zijn en he~ nummer van ee~agblad of periodiek, waaruit 
dit verslag werd overgenomen. (Gedacpt wordt hier aan het te Bata
via verschijnende Chinees-•~leis dagblad Sin Po). 
Bij het betoog van MOESO wordt opgemerkt, dat hij •·sprak op R~s
sisc~e wijze• (Peri bahasa Rusia), waarmede kenn~lijk wordt be
doeld, da~ hij de communistische betoogtrant bézigde. 
Tem aanzien van d~ revolutie, zoals deze door de republiek gevoerd 
wordt, merkte hij, daarbij verwijzende naar de leerstelling van 
Fr. ENGELS op, 

/ le dat deze revolutie door de republiek moet worden verloren omdat 
deze niet r~dicaal wordt gevoerd; 

2e ook hun'nationale revolutie moet worden gevoerd volgens de ~;eTo
lutionnaire wet en theorie van LJNIN, dus doór de arbeiders ·en 
niet door de burg-ers (bourgeoisie). 

Dit omdat de ar~eiders de meest eerlijke en consequente anti-impe
rialistische revolutionnairen zijn en als communisten van geen 
onderhandelen {rakelend) of inbinden wetén zoals de burgelijke groE 

een. 
Ten aanzien van de regeringsvertegenwoordigers zou men volgens.h_Etm 
de indruk krijgen, dat zij het voeren van r~volutie moe zijn. Bij 
de proclamatie van 1945 werd het voeren van een nationale revolutiE 
geproclameerd, doch vo:Lgens hem was dit fout, daar dit.moet zijn 
een volksrevolutie, derhalve een revolutie door het volk voor het 
volk. Dit noemde hij streng marxistisch en Leninistisch. 
Hij deelde mede, dat was opgericht het "Front Nasional", waarvan 
i ede,re progressi.eve partij of groep lid kan z_ijn- wanneer ZlJ .in
stemmen met het "Program Nasional", zoals dit door het_ Front Nasio-
nal werd samengesteld. · 
Bétref:fende het puidi.ge republikei?se kapinet merkt-e hij op, dat 
dit niet sterk was en zp spoedig mogelijk diende te verdwijnen om 
plaats té maken voor een oor_!ogskabinet opdat de strijd tegen de 
Nederlanders zal kunhen worden gevoerd. . ' 
Hij spoorde aan, àe Renv~lle-overeenkomst niet lager meer te erken
nen opdat meer vrijheid van handelen zou worden verkregen en waar
door de kans bestaat, dat de N~derlan~ers tot e~n militaire actie 
zouden overgaan. In dat geval moest men de Nederlanders niet rechts
streeks, doch ook in de rug aanvallen. 
Hij drong aan op een spoedige uitwisseling van consulaire vertegen
woordigers met Rusland, opdat naar bui ten 'een· sterke indruk ten op~ 

'ziq_hte van de vrijgeidsstrijd der republiek zal worden verkregen. 
wanneer -aldus besluit het verslag- Sovjet-schepen in Indonesische 
wateren verschijnen zal dit allesbehalve prettig zijn voor oe Ne.: 
derlanders. 
Mr AM+R (Sjarifoedin) merkte in zijn rede op, dat er-in de 3 jaar 
van het bestaan der republiek veel niet was verwezenlijkt noordat 
er vele fouten waren gemaakt. De revolutie, zoals deze thans werd 
gevoerd, was dusdanig verward, dat geen absolute re$ultaten konden 
worden verkregen; \ 
lë omdat. de leiders der revolutie burgers (bourgeois) waren; 
2~ het streven van deze burgelijke leiders niet onmiddellijk werd 

tegengegaan; 
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3e men het streven van dit onderhorige kl.Qkje niet onmiddellijk 
heeft onderkend; 

4e bij het voeren van' de buitenlandse politiek steun heeft gezocht 
bij de imperialistische landen en niet bij de natuurlijke bond
genoot, n.l. bij de landen welke de nieuwe democratische ge
dacten voorstaan, of wier grondslagen zijn gebaseerd op het 
socialisme. · 

Ook hLj spoorde aan, het Front Nasional te verstevigen om tot een 
juiste revolutie-voering te komen. 

MARUTO NITIMIHARDJO merkte op, dat men dient te blijven ijveren. en 
strijden voor 100 % vrijheid en onafhankelijkheid. Deze strijd 
moet worden gevoerd met opzijzetting van iedere persoonlijke ij del
beid of individuele concurrentie, doch zoals werd aangegeven in de 
proclamatie van 17 l!..ugustus 1945., n.l. door de regering en het 
volk. 

De p .N. I .'-vertegenwoordiger, Mr ALl SATROAMIDJOJO, merkte op, d~t 
men bij een oppervlakkige beschouwing geneigd is te ver,ondersteller 
dat hetgeen in het 3-jarig bestaan der republiek bereikt werd, ge
ring zou zijn. Wanneer men echter hierop dieper ingaat, komt men 
tot de conclusie,- dat hetgeen werd bereikt, niet zó geringis. 
Weliswaar· kleven aan de organisatie van het huidige ·regerinsa:ppa
raat nog yele gebreken en kan hieraan nog veel verbeterd worden,~ 
doch bij dit alles möet men niet uit het oóg verliezen, dat er een 
eigen zelfstandige regering is met een kabinet en zelfstandige 
ministeries, welke allen afzonderlijk worden genoemd. Dit alles 
noemde hiJ een bevredigend resultaat van een jong~taat, welke tot 
stand is gekomen door een revolutie, gebaseer.O op nationale grond
slag. 
De opposanten spoorde hij aan to_t het betrachten van de nationale 
discipline, opdat hierdoor nog betere resultaten zouden worden V9r
kregen bij- het bewerkstelligen van het doel: de vrijheid. 

Door de vertegenwoordiger der "Masjumi", Mr SAMSUDIN, werd een 
soortgelijk betoog gehouden. 

Op pagina 3 is een bericht opgenomen uit de "Berita Indonesia" 
van 2-6 Augustus 1948, waarin in zeer scherpe bewoordingen het uit
wijzen van de te Batavia woonachtige vertegenwoordigers van de re
publiek naar Djokja wordt becritiseerd. Hierin wordt opgemerkt 1 dat 
de Nederlanders niet moeten denken-., dat Djokja Boven Digoel is, of 
van de veronderstelling uitgaan, dat ~ij daar leven in Nederland, 
doch in Indonesia, hun eigen vaderland ·(Tanah air ki ta sen.--diri), 
waaruit'zij zonder-mee~ verwijderd kunnen worden. 
In dit bericht wordt noggewezen op het verschijnsel, dat vele der 
in Indonesiä aanwezige "kortverBanders" dit verband niet meer wen
sen te verlengen. 

Op pagina 4 is onder de titel "Reeele Macht" een artikel opgenomen, 
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waarin een overzicht wordt gegeven van de verschi~lende factoren 
wel~e hebben geleid tot.de nationale revolutie in Indonesia. 
Hierbij worden genoemd het juk van het Nederlandse imperialisme 
en 1:tet.Japan13e fascisme, welke nebben geleid tot de eenhei4 van de 
massa, ·van arbeidërs, kleine boeren, armen (melarat), middenstand 
en· antiere groe-pen en de nationale _revolutie. 

Op pagina 5 is opgenomen een resolutie (maklumat) bestaande uit 
8 punten, zoals d~ze werd samengesteld en goedgekeurd op een on
langs gehouden conferentie van de Sobsi, welke werd bijgewoond 
door v~rteg~nwoordigers van 32 bij deze vakcentrale aangesloten 
verenigingen. In deze resolutie wordt aangedrongen op het erkenn~n 
van de vergis<s1ng van d~ samenwerking IJ)et de imperialistische la,n.,;. 
den en te komen tot het voeren van een uitgesproken anti~imperia.:~i: 
tische politiek. 
Irr punt: 
l worat er bij d~ republikeinse regering-op aangeqrongen; het po-

. 11 tieke manif~st 1 zoals dit in November 1945 door de reger~ng .
werd uitgegeven, in te trekken .• De overeenkom~t van Linggadjat:l 
en de Renvi1le, zomede-bet compromis-voorstel van Amerik~ en 
Australi~ 'betrt!ffend(lt ··de besprekingen met· de Nederlanders te 
verwerpen en alleen besprekingen te va~:J:en a-ls geheel gelijk
waardige ·(al:gehele souvereini tei t). ,_ 
Bet ui twisEH~len van conaalaire vertegenwoordigers met de Sovjet
Unie, zomed-e de erkllning van de republi'ek te bewerk:stellig~m 
bij de Oóst-Europ.ese land~n, ~~ls TIISjecJ'le...;Slowakije, Polen, 
Hongarije., JoegG~àla.vil, Al bantl 1 Roemeni8 en 13ulgari.j e. · 
Alle b.ezi ttingen van personen;_ die de· nationale. revoluti-e tegen
werken, te nationaliseren en alle verdere besprekingen met de 
NeHerlanders te ~aken,_ zolang geen algehele gen~~gdoening i$ 
ver~regen ~etreffende he_t incid.ênt van het geti: ouw der republi•k 
óp Pegangsaan te ~tavia; 

~ overà~e van het Program Nasional {!Jationale program); 
2 het vormen van een Front Wasional (Wationáal front); 
4 het huidigekabinet te .doen vervangen dogr . .een kabinet van het 
- Front Nasi0pal; - ' · · · 
2. vertegenwoordi-gers van de Sebsi in dit kabinet van het Front 

~asional zitti-R·g moet~n hebben; 
6 het volk vertróuwW. t·e malren met de tactiek van het ,nationale 
- front; -
1 het inschakelen van de landbouwer~ bij landbouwaangelegenhed~n; 
~ de so-bsi daadwerkelijk zal deelnemen bij het hewustmaken van de 

bevolking. 

Op dezelf·de pagiaa is een manttest opgenomen van de t-e Ba.tavia 
gevstigde •Perhimpoenan Ma~asiswa•, waarin er op·wordt gewezen, 
dat: . _ 
le in October 19,,15. met gewel,d @et gebouw van de Volksgezon.dbei_d$.;. 

dienst (V.G.D.) op Parapattan 10 te Batavia werd bezet; 
2e ook de -Genee:&kundige Hogeschool te Batavia op deze wijze w,erd -

bezet; 

. i 
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te op 24 Aug~stus 1~8 het 
-~esohQol.werd bezet. 

,, .~' 

gebouw van de R.S.P.Y. als l~~~s;t,:e 

' 
Op pagina 6 wordt onder de titel "Diam Diam" (stil stil) een ori-
tische beschouwing gegeven betreffende de voorgeschiedenis en b.e

.. ) handeling fn de 2e ·en le Kamer van het ontwerp 1.er gewijzigde 
1t' grondwet. 

~rv, Hierbij wordt herinnerd aan de koninklijke rede va~ecember ~942, 
~}~ ~~~,w~rbij wordt aangetekend, dat een zek~re professo~ de inhoud van 

\ ~1 ~ J •• \réze rede· gedeeltelijk zou ontkennen. 
~,_ 0: .. r pgemerkt wordt, dat zi1j ook thans nEILraal blijven, zoals dit het 

L1 ;1 ,t
1 

geval was bij de oorlog van Nederland en Japan, waarbij zij ook 
/~ 1 slechts toeschouwers waren. . 

_ !/j' Deze wijziging in de grondwet is voor han van geen belang, daar zij 
( op 17 Augustus 1945 reeds een eigen grondwet hebben gekre_Ben. 
~ ~~ Dit hele gedoe van het rood-wit-blauw met Wilhelmus gaa~iets 

aan, daar zij ook thans stille toeschouwers zijn. Met de zin: 
"Het gaat ons geen bliksem aan" wordt het artikel, dat oild.ertekend 
is met.de letters RAMAJU, gesloten. 
In een naschrift van de redactie van het blad wordt op de bekende 
wijze hetgèen in het artikel wordt gezegd onderschreven en aange~
dikt. 

Op dezelfde pagina is een bericht opgenomen over het belangrijke 
werk, dat ·door Dr TJ.OA SEK SEN als lid der republikeinse delegatie. 
bij de Verenigde Naties.werd gedaan met betrekking tot de sarnen
wer.king van de republiek Indonesia met China op economisch terrein. 
Opgenomen is voorts een mededeling, dat door BURJO AMIDJOJO te 
Solo als vertegenwoordiger van de "Bét.dan Kesenian Indonesia" een 
schrijven werd ontvangen van A.W.FARUQI, vertegenwoordiger van de 
Internationale Art Society te Karachi, met het verzoek om tot deze 
instelling toe te t~reden. · 
De aandacht wordt gevestigd o~ de spotprent, opgenomen op pagina 8. 

~n de editie van 17 September 1948, no. 38, is on~er de ~itel 
"Persatuan dan Autonomie" (eenheid en z~lfstanfigheiG) op de nagi
na's 1, 2 en 3, een artikel opgenomen, waarin op de-bekende wijze 
een uiteen~etting wordt gegeveq over het begrip eenheids- en· fede
rale sta~t. Het streven •an de Nederlanders om te komen tot de 
stichting van een Federale staat wordt daarbij veroordeeld en ver
worpen. 
Aan de hand van het "Program Nasional" -wat als het juiste wordt 
aangemerkt- wordt de huidige burgelijke. republikeinse regering be
critiseerd en de Sovjet-RÈ&sisphe staatsvorm gepropageerd. 

/ dp pagina 4 is ee~ bericht opgenomen, waarin wordt medegedeeld, dat 
I de film; welke werd vervaardigd van de vrijheidss~rijd der republi~ I 

I. Indonesia, gedurende het 3-jarig bestaan , naar Siam werà gezonden 
om aldaar vertoon~ te worden. • 

J 
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Op dezelfde pagina is een bericht opgenomen uit het te Battvia ver
schijnende blad "Merdeka",, waarin wordt medegedeeld, dat in ver
band met het bezetten van de Geneeskundige Hogeschool te.Batavia 
door de Nederland~rs, zich 15 Chinese doktoren zouden hebben aan
gesloten bij de boycot~actie ten opziehte van de Nederlanders. 
Volgens een bericht, overgenomen uit het Chinees-Maleis dagblad 
"S,in Po", moesten op tie verjaardag van Koningin Wilhelmina alle 
te Batavia gev~tigde republikeinse· scholen gesloten zijn. 
Medegede.eld wordt, dat de republikeinse vertegenwoordigers bij de 
verenigde Naties, PALAR en SUDJATMOKO, te Parijs zijn a?-ngekomen 
om de bijeenkomsten van deze instelling bij te wenen. 

Op pagina 7 is ~en bericht opgenomen, waarin wordt medegedeeld_, 
dat naar aanleiding van het gebeuren te Batavia in de nacht van 
16 Augustus 1948 in het republikeinse gebouw op- Pegang8à.an door de 
Internationalt :Federation of' Democratie Women ten sterkste wèrd 
geprotesteerd bij de Nêderlandse regering. 

In een !\Jl.der bericht wordt mededeling gedaan, dat door het "J;)adan 
Congres ··Pemuda Republik Il4donesia" (De republikeinse Jeugdbewe
g,ing} ·op 18 Aag.ustus 1948 een te-legram werd geZ.enden aat4le Jeugd-. 
~èweging van Vietnam, waarin deze jeugdbeweging wordt gelukgewenst 
bij haar 3-jarige strijd yoor de vrijheid. 

In de editie van 24 September 1948, no. 39, zij.n op pagina 3 me.er
~ere berichten opgenomen met betrekking tot het vieren van de ver
jaardag van H.M.Koningin Wilhelmina. 
In een van deze berichten wordt medègedeeld, dat OP" Batavia e_aige 
honderden Indonesilrs zoudenzijn gt~arresteerd zonder J3at bek9nd 
was waarom zulks geschiedde, doch vermoerlelijk-omdat men bang was, 
dat al deze personen handgranaten bij zich hadden om OJ' het Pasar 
llalem (kermis) terrein te doen ontpl_offen. 

In een- a.Mer bericht wordt melding gemaakt, dat de Chinese b~Tol
~;ng te Modjokerto.zou hebben ·geweigerd,· de rood-wit-b-lauwe vlag 
te doen wapperen, doch al-leen de Ohinése vlag zou hebben gebezigd. 
Mede wordt in dit bericht opgemerkt, dat gedurende 3 dagen de 
bruggen en wegkruisingen door Nederlandse militairen werden be
waakt. 

Volgens weer een ander -bericht werd de op~racht, welke.Dr MANSURf 
als hoofd vari de staat Oost-Sumatra ~an de bevolking zou zijn ge

. g'even om de verjaardag van H.;M. Koningtn Wilhelmina te vieren, 
niet opgevolgd. De beTol~tng zou op deze dag naar het land en de 
tuipen zijn gègaan om te werken. 

Betreffende de rust ~n orde in het door de Nederlanders bezette 
gebied in het Cheribonse wordt opgemerkt, dat be_t daar all-es be~ 
halve rustig i,s. Hierbij wordt een opsomming gegeven van de rijs·t-

. pellerij en ·en andere o bj eèten, welké daar kennelijk OP,Zet telijk 
door de bevolkingzounen zijn vernield. 

. I -, 
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Ook op pagina 4 zijn verschillende berichten opgenomen. 
In één hiervan wordt medegedeeld, dat in Atjeh een bedrag van 
260.000 dollar werd bijéengeoracht en aan de re-publiek Indonesia 
geschonken. · ·· 
In een ~nder bericht wmrdt melding gemaakt, uat Dr SUWONDO te 
Tasikma~a werd gearresteerd omdàt hij had a.eelgenomen aan de 
viering van de herdenking van het 3-jarig bestaan der republiek 
èn op l7 Augustus 1948 de rood-witte vlag voor het ziekenhuis harl 
doen hijsen. 
In weer een ander bericht wordt medegedeeld, àat' volgens de on
:)..angs vanuit Japan in Indonesiä teruggekeerde Dr SUW.ANTO, de in 
Japan verblijvende jeUgdige Indcimesi~rs iedere financiële en ande
re steun van Nederlanders zouden hebben geweigerd. 
Een ander bericht maakt melding, dat tijdens een tweedaagse con
ferentie, welke door de J.lasjumi werd. gehouden, het mesluit werd 
genomen, .dat de• ideologie van de Islam niet verenigbaar is met àe 
i de.ologie van het communisme of irpperiali~me. De partij zal de 
republikeinse r~gering blijven steunen. · 

Op de pagina's 5, 6 én 7 is een overzicht opgenomen ~etreffende 
de vakbeweging in Japan. Dit overzicht zou zijn samengesteld door 
het "Institutes of Pacific Relation af thè United States"; 
Hieiin wordt een oyerzicht gegevert van de opkomst van de Japanse 
vakbeweging __ en de acties om lotsverbetaringeç. (stakingen en der
gelijke), zoals deze na/de~apitulatie van Japan werden gevoerd. 
De door de Amerikanen gj3VOerde politiek ten opzichte van d~ vax
beweging in Japan wordt daarbij veroordeeld. Hierbij wordt epge...:. 

_merkt, dat door de Mission Draper, welke een studie zou hebben ge
maakt van dit vraagstuk, bij het State Department ·te Washington 
fte Volgende voorstellen zijn voorgelegd: 
le het de vertegenwoordigers d~r vakbeweging ten strengste ~ou 

. zijn verboden, zitting te hebben in .de fabrieksbedrijveri; 
2e geen stakingsrecht zou bestaan voo~ de arbeirlere; 
3e geen ~erlichting van de arbeirl mag wer~en gevraagd tijdens het 

werk; 
4e het verboden is, te ijveren voor loonsverhoging. 

Op pagina 7 is een kort bericht opgenomen, waarin wordt opgemerkt, 
dat de. Nederlanrlerfi millioenen dollars, waarover zij ingevolge het 
:uarshall-plan kunnen beschikken, beschikbaar zouden stellen voor 
Nederlands Indi~. 

" ·--
De aandacht wordt in het bijzonder gevestigd on de spotpren~, 

- voorkomende op pagina· 8. · 

' . 

- ~-------...:..,..._------------~------_ -.-· --:~ 2. 
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Amsterdam, 15 September 

\ . INLICHTINGENDIENST 
j --

Nr. I.D. 10324.2_-47. 

Uw brief: --

Onderwerp: 
"Warta Indonesia11

• 

Bijlagen: acht • 
GEHEIM ~/U>r.2.. 

Aan 

Ten vervolge op dezerzijds schrijven no. 1~4b-47, dd. 5 Juli 
worden hierbij toegezonden 8 exemplaren van het door de "P 
nan Indonesia 1

' uitgegeve~ekblad "Warta Indonesia1
', namelijk 

nummers 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;~33 en 34, ~especti 
velijk van 25 Juni 1948, 2, 6, 16, 23 en 30 Juli 1948 en 13 en 
Augustus 1948. 

De aandacht vvordt gevestigd op llet artikel 11Pembangoenan P 
boengan Konsoel Antara U.S.S.R. dan Repoeblik Indonesia-~', op 
nomen op pagina 2 van de editie van 25 Juni 1948, no. 2~ 
Hierin wordt een uiteenzetting gegeven betreffende de consul 
overeenkomst -en de reactie daarop- welke door· SOERIPNO namens 
Republiek Indonesia te Praag met de vertegenwoordigers der Sow 
Unie werd gesloten. 

Op pagina 5 van dit nummer is een kort verslag opeenomen van-d · 
·gezellige bijeenkomst, welke door de afdeling .A.:rnsterdam van de· 
Roekoen Peladjar Indonesia op 19 Juni 1948 alhier werd gehoud 

• Hierin wordt de verwachting uitgesproken, dat deze of soo 
bijeenkOLtsten ook op an.dere plaatsen in Nederland zullen wo 
gehouden, daar op deze wjjze de Nederlandse jeugd zal kunnen 
is maken met de Indonesische jeugd, waardoor deze nader tot 
aar zullen worden gebracht. 

Op pagina 8 van dit nummer is een spotprent opgenomen. 

In de editie van 2 Juli 1948, no. 24-25; is op pagina 8 onder 
ti tel "Kepentinga:.ü Indonèsia" een door BAMBAT.·1G OE'rOMO Raden, 
boren 21 April 1925 te Semarang, wonende Van Hallstraat 1~4-I 
te Amsterdam, getekenili artikel opgenomen. 
Onder de neventitel "Sowjet Unie dengan kita" wordt opgemerkt 
dat wanneer men de "Warta Indonesia" regelmatig leest, niet 
de indruk kan ontkomen, dat door dit blad voor Indonesia eenz 
de bestuursstelsel wordt Gepropageerd als men dit kent in de 
Sowjet Unie. Ook de strij~ om de vrijheid, zoals deze thans word 

I gevoerd door de Indonesiers en gericht is tegen het imperial._ · 

l\ 
en kapitalisme, zou volt:;ens het b:+ad veel overeenkomen met de' 
strijd welke indertijd door het Russische volk werd gevoerd vo 
het daarstellen van de Sowjet-Unie. . 
Naar schrijvers mening zal voor Indonesia echter niet hetzelfde 
bestuursysteem kunnen worden gevoerd als in de Sowjet-Unie . 
gebezigd, doch zal naar een eigen systeem moeten worden gezo 
In een volgend hocfistuk, getiteld "Soal Palestinan wordt naar .. 
aanleiding van de sympathie-betuiging van de Perhimpoenan Indo
nesia met de Staat Israel, een beschouwing gegeven omtrent de 
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strijd tussen de Joden en Arabieren, zomede net ui troepen van de 
Staat Israël. 
Verwiizende naar ean uitsuraalc --lan -~~.AJ)JI AGU12}8 :3ALJ1:'.• merkt hij op, 
dat al \NOrdt de staat Israël door de 80WJet-Urue erkent' de ::-·erhÜl
poenru1 Indonesia, z~nàe een IndoBesische politieke orbanisatie, nièt 
haar sympathie met de staat Israel kan -betuiben. Dit gezien de goede: 
~)etrek:cinc~en, -welke met de Arabische landen ener:- en de republiek 
anderzijds worden OI,J.derhouden en de steun, ·welke de re.r.)ubliek van 
d-eze land en mocht ontve..n;::;en bij llaar strijd ow u e vrijheid. 

In een nascln:ift van de redactie van het; blad wo:çdt medeGedeeld, 
dat men op dit arti~cel in het blad nader zal terugkomen. 

under de titel "DjavJaban üari Redaksi kepaóa saudara Barnbang Uetomo' 
(Ant-v~mord 1ran de redactie ac.m broeder Barnbang uetomo) werd in de 
llULlmers vru1 23 en 30 Juli 1948 een vervolgartikel op;2;enom~n, vvaarin , 
door de redactie van '1 ·.Jarta IndO.ll.BBia r uitvoerit:; wordt ingesaan op ·[

1 

l1~t artD;:~l 'IaJ?- ~alltbani.) vet9mo, zoals dit -werd opc:;enomen in de 
"' J art a lnu o~-'-'0 sla·· van 2 Jull 1948. . 
LJadat bij ;,-njze ·JcU1 inleidint:; o.a. is op;.:;emerkt, ~_iat de redactie dit I 
a:ctikel heeft aai1GeG~repen om llierover ec:>n i.G.d ere ui teenzetting te 
seven, wordt uede~;edeeló, aat de strijd om de vrijtleid in lndonesia 
is oegon;en om vai:t 6:î,;t land een pod ern en d emocrat;isch la11d te ma
~cen, wat ook .Llerhaalclelijk in de .Varta lndo:nesia '..verd _:.eoegedeeld en , 
verklaard. 
Het is daarom vo'or de redactie unûe::_:;r1jpelijk, ciat door Bambang uetomo 
dej: veronderstellint; '>.Jerc.l 5euit-, dat door de redactie voor Indonesla 
een bestuursstelsel zou worcit:ll (.:;epropageerd of voorgestaan zoals dit 
in de ,:.ÎOVjet-lJnie V-JOrdt uevoerà. 
Nadat is opc.;·c:Jï!le:ckt, dat de huidiGe revolutie in Indonesia t::;eheel 
verschilt uet de revolutie '.J-:::lke in 1917 in Husland werd ;.::,;evoerd, 
vJOrdt er op ~::;evJe:cJen, dat de Hussische revolutie van 1917 er in wezen 
een was 1Tan ~1et socialisme contra Het; }çapitalisme, terwijl de revolu
tie, zoals deze thm1s door de Indonesiers wordt è.:;evoerd., een str.i.jd 
is voor de Tr:ijrHüd, bebaseerd_ op ds natio.nalisti.sche gedachte. Het 
vroegere bestuur van Indonesie -aldus .i.1et art;ikel- vras t.~ebasesrd op 
underrwl~i2;ll8id (pcndjad-ja.ilan) van het Indonesische volk. Het be
stutlr 1911 thans is L;ebas·eerd op u e vrijheid (lmrllerd el::aa.Yl) van het 
land, zonder onèïersc~1eid van ras, :_,odsaienst of uetrek};:int;. 
Betre:fj:·ende de economische politiek van vroe:_:er en thans vwr:dt opge
r-1erkt ,. dat deze .i..letzelfd e beeld vertoont "als het. bestuursstelsel, 1 

uer,~.alve in ~wt, voordeel van het 1Jtütenlandse ka_Jitdal (modal G.sing) 
\Ja;:;, doch.thans _ebaseerd zou zijn in llc;:t bela...11.g ·rm:c de ar1Jeic~ers en, 
::..x1.c'.i:Jol.r:Grs (kaoen1 ,:ekerd ja dan kaoern tc;mi). 

'11en a:..._nzien Iarl ~J.et onö er7ILjs '.70:cd t opt.;emerkt, u at 9 
.scî.1e bevoE::in~_; w::talphabeet zou zijn. 

der I.::1d onesi-

Betref.Lende (] e toe}::onst;ige opbom~I v-an .n.e~c I:u.d onesiscll·maatschappelijk 
bestel ·wordt (wn è1 e -vrra.a~ :_;esceld of dit zal d i.eiwn te zijn op kapi
talistische _ro.::J.c.lslas, zoal::=: D.v. in _l.et l:apitcilistische A.rnerika 
lJ..et zin scr,_er·_;_:>e sc:1eidint; tussen -olarl1c an zvJart, dan 'ael zoals dit 

} 

zicl.1 he::;ft .t;eo. :penoacJ..rd .in de. hstelijke larwen na de ?.e .Vereld oorlog. 
ïTaar stellers "';enins zal het mau..tschappeL:j}: bestel% in Indonesia 
moe-een L::;ij:r.l bebaseerà en worden o:pc;ebouvJd op cl e -0efjins-;:;le:::1 van ilet J • 

socialisme, ·,7aarvoor bij vei'\'JLjst naar G.rtikel 33 van de üe;;inselen ... 
(ru1gc:,aran dasa~) der republiek, waarin vJordt :::;ezec;c1, dat de te voero 
eco:;:wmie op coopo:Datieve ,~rond slab zal z .:n .__;ebaseerd, ·cervJ:ijl de :pro) 
d 1lC.,_l .. r::.·~o ~,~ rï·;~, 1• ~-- ~- ·• • 

c l: 
0 eu cj' en ~l1 onuerl.'emlnc;en ten 1Jello:;;ye van het vol'·= [;enatio.na-



T ~. ,, I c' o:<no 110 lr"3 :: LJ.c-4'7 __ ._u .... -... l~...AJ.tJ.' .• ,..J :.._. , 3 
d<l,. 15-0-1940. 

lisecrèi zullen zijn. 
GeVJezen YJO:-cèlt op de oro-oa;anda v1ellce door i1et \Jesters l:::al)italisme in :

1

, 

de pers VJOrdt u-ëvoer~~j tëe;en de republiek Indonesia. Hierdoor -aldus ! 

vJOrdt op 0 enerkt- uoet :,ie::.1 zich ec:Ctter IJ.iet van de '~rijs la;tan brent:;en, 
ook rliet \'Ja..nl1eer daardoor t;esuu::;ereerd >iJOrdt, dat de com,:mnistische 
partLjen en de .Jovjet-Unie een c;r:ote rol zoudeh s)elen in de republiek. 
Als ce;;enstelJint; v;o::cdt daarbij geweze:c1 op ee;r~ bericht in i:1et Haagse 
Katholieke dac;blad ;1IIet BinnenlJ.ofól, dat de ;{hliGKA'.rAH )iü,~DA, b}l.'rULIK 
l1J::.,\.Js~.3~!IK T.Jvi, ;.)IA en de Al1J.1Al KA'ruLE~ .i.{·l C!i:BidtC IITDmE;3IA instem
min;; hebben betuigd en s·l:JeiJn verlëend aan-de "BadanÏ(ong~es .L'emoeda 
Indonesia' 1

, vvelke laatste een vertegenwoordi;:;er heeft te :Praag. 
Voorts wordt nog G;e\:;ezen op een tijdens de jongste \rer~:iezingen door 
de V .'J .D. sebezigd reclamedoek, vvaarop _president ,Jv,:LAa::;o stond af
gebeeld als ec3n communist aet llet embleem van hi:illler en sikkel op zijn 
fez. 

Betreffende het t;evoerd e economische beleid woro e . enige blad zijd en 
1 

?Jjfers. ~~egeven, bet;~~ekking h~~uend ~ <2P de productie, im- en export, ,
1
. 

oelastlng en dergeliJke, waarDlJ vvorat opgemerkt, dat het aan de hand 
/ van deze .cijfers wel begrijpelijk is,/dat de imperialistische t;roep allel 

.. mogelijke moeite doet om haar oude politiek in Indonesia te tlandhavf3n~ 
- i 

In de . .Jarta Indonesia van 30 Juli 1948 is op pae;ina 9 e.v. onder de- 1 

zelfde ti tel, me:t als ~~eventi tel. "Soal L'alestJna' 1
, llet vervol;ar-tikeli 

Opt;eDOI)leil. IÄ~~}:.\Ji Î'c.ÁL-~~ . · 
Bij wijze va:n. inleiding vJürdt gewezen op de t.;eografîsche ligc;ing van 
.?alestina, ',;,raarèioor dit land als het ware, een LJrus vormt tussen het
Jesten en het Uosten en niet alleen op stratesisch, doch mede op 
sconomisch c~ebied, vooral voor het impe.r·ialistische .Gngeland en 
A . .merika, 1 ;m zeer ,_;root belilll<.::; is. 
_1-\.an de ~wnd van de Gescl:üedenis, VJaarb:j tJOrdt teruc;[;egaan tot lj82, 
en 7ele c~jfers, ·:J~treJè:;:in::_; hebbende op de oppervlakte zovvel van l-'a
lestina als Arabie, -zomede de bevolkingsdicnti1eid e1; aanwas, vvordt 
een_ zeer ui t~:_:::ci? ov·erzicht gef,?even •ran het. on~staó..n, de c.;ro ei. en 
vera ere ontwl::.:celln(; van. het u oa envraa;;stuk 111 net al0emeen en 111 
:;_;ale[-:;tina in 11et ·Jé,jzond er. Hierbij vJord t :=;ewezen op de ,_;:co te rol, 
welke i:let doo:r:· de Joden voor ·' alestina t.:;esticüte i'Joods liationaal 
]'onds" daarbij :1eeit t;espeeld, waardoor .;.1et. voor de· zich in :2alestina 
vestic;end è J-oden LlOL:;eljjk was, ;.~et behulp \'an de c.:;eld en van dit Fonds" 
ei0en, nûofdzak.el:jl::: :::Joderne, lartdbomibedr~jven -op coÖ_;)eratieve ' 
=rond slat_;- te st:Lc1xten. Door de snelle :__;r·cei ran ei eze mod e:cne land- · 
bouv.rco·51Jeratie, a.lsmede door de gel:Jr·;:k'~it;e ht1l_;)r,1idc1elen wao.r:~1ede de 
Arabische lru1d bou".:ers noes ten werken, k:wüen deze als h.et ware in de 
'terdrul\:kinf_;. 1 :ede \-JO rut opc'::ue-rkt, dat t:Jd ens de ;~e }ereld ourlot; de 
in o;->lmrast zij:r~d e iHd usti·ie in ::-alestitw èi ienstl:Ja.ar vJerd semaakt aan 
de ourlO[c)Vberinr.:;, \Ja~;,.rd oor à eze SJ:::. el ,;roeide. Deze snelle groei va:'l 
de jood ;;;e land'bou'.'ibedrijcren en industrie -vvás een d 08rn in net oos van 
de Arabische t.:_,'root-gronàbezitters (;~wean to.nah arab). · 
Vrij uitvoerig i;Jordt ook gevJezen op de '-'rote olie- en andere indus
triele belan.::;en in :t'alestina en de Arabische land en van ,3ngeland en 
.iunerika en de onöerlinge str:.jd, welke daarbjj door deze la:nöen vJOrdt 
;:;evoerd en v1elke r'îeó e .-I&J:l invloed züu zijn op het c;ebeuren in ?ales
tina. 
Komende tot de kern vail de zaak ·,'!ordt r:18degedeelà, dat het betuigen 
van s;ym)athie met de staat Israël niet impliceert, dat mede sympathie 
wordt betuigd aa...'1 de politiek en i1andeline;en, zoals deze worden ge
voerd en bedreven door de ~~Irgoen :ZNJai Leöemill en "Misrachi 11 , doch 
vrel I:let het proclameren van een v~->il 0:".'·'1f··a·:1rol"·;}r Isr·oe .. l als Od 

., , '-" - --.ü .•• , ··.J ... u. , m , eme 
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Hesumerende \70rdt gememoreerd, dat t\jdens de vergaderL1t; vrelke op 15 
Eei 1948 (bedoeld is ;jondag 16 ~,ei 1943) door de 1iederla..ndse Joç1_en 
in ·verband ":;et J.1et proclameren van de onafhan.kelijk::1eid 'Jan Israel in 
het Concert-c;eLJouvJ te !-1.msterdarn ";.rerd i:-;ehouden, de l'erhimpoenan Indo
nesia haar S;)'TG)atlüe heeft betuigd rc1et ·het nieU\ve vrije onaf ~ankelijke 
land. 
(Op dèze bije3rikor:1st 'Nelke op lG 1.·18i 194E3 door de Eederlandse i:Jionis
ter:. Bond Ll het Concert-~~ebotw te J:i.msterdarn v-1erd c:;ehomlen, 1:vas als 
v·erte;~onwoord i2;er ~:an de i.'erhimJ:-îüeHarl Ind onesia ab.lwvezig Had en 
:3u ~:,:r•ru • .Deze heeft echter op deze bjjeenlcornst niet besproken. .:rel 
';;erd n;ed eged eeld, ö at in verba.nc1 u et het _proclameren vru"l de staat 
Israël een SJl:Upu..t.,lie-betui;::;i::.1t; vvai3 ontva:..'l:_;en 7ffil de :._·erhimpoenan 
Indonesia.) 

Deze betuit;inL_; van s:ymputh~e zou in r;een enkel verDo..nö staar1 met het 
er}:::erme:a -rili1 de staat Israel door de ,3ovjet-Unie, waarhij wo:r:dt opge
raerkt, c-1 at (1 e .Jovjet-Unie in tec;enstellinc; r:1et het imperialistische 
;~n:~eland en ~unerilca, zich n:Let uet de binnenlandse aansele,;enlJ.eûen 
'i8l1 anc.iere lar.•c1en i)emoeit. 
1:-Tewezen wordt op de actie van de Katholieken in Eeêlerlan.d, welke 
;:_;roep even voor de laatste ~verkiezi.:.J.,~;en ~n Italie anti-comrcunistische 
orieven zond aan .:__,eloo:fst;enoten in I talie. 
Betrei':i.'ende de uitlatilJc; · an de l.iinister van Buitenla!ldse Zaken 
1iC-U;~:3 :3.:~1.IJI;"' ·welke door ~.}AL3A, G UC::'l'U~'1iG in zijn artikel vverd aangehaald, 
·oo:r:·dt opc_:;emer-kt, öat Agoes Ualim een '{ertebenvJoordic_;er is .,ran de re
publiek Indoüesia, ;,:elke :_;::;houden is e.'-.i.l1 ,.;.et voeren van een politi~k 
zoals deze door de republil\:einse regering is vastsesteld. Up het 
ogenolik is üit de politiek van de lvmsjoemi en J'.ff.I., de politieke 
:partijen ·waaruit de huidit:;e re_publi:.::einse rege:cin;; is ,_,evormd. 

I De 2er~îimpoenan lndOilesia is een in ],ecJerlarlG ;_:;evestisde ori:_;arlisatie 
r,jet een eii::;en politieke overtuiging en derhalve behoeft zij Liiet in :tx 

1 stemn~en c1et de ~)olitiek zoals deze door bepaalde groepen in Indonesie 
\ wordt t)evoerd. De l)erhimpoenan Indonesia vertebenwoordigt in geen 
\~:U_ c,el C?PZich~ ~e r~pub~iek Indones~a, z<;>aa-~ zij ge~m r~kenif1t; behoeft 
~ noua en ,,;eLï de s·cromlllt_je.ü zoals a eze ln ..Lnd onesla zlch o ,enoaren. 

Bij oe syupathie-oetuit_;ing VIerd door de .··erhi.rapoenan Indonesia geen 
rekenins ;~enouden met de hulp en steun in de vorm van medicijnen door 
de Arabische landen aan Indonesia t";escJ-.1onken en c;ezonden. Doch deze 
SJ'Tllpathie-oetuic;int; \Jas ~_:ebaseerd op en ec;n uitvloeisel -van de realis
tische en principiele _politiek, zoals die door dè }erhimpoenan Indo
nesia · .. '.JO:-cdt _;evoeró en vool·\__;estaa.Ll.. Irwc•ers vmnneer door de ~!eder
larJ.dse r·er;erL;~~; -al à us wo1·d t op~):Jrue:ckt- llled iCljnen aan de repuoliek 
Indonesia zouö en uorde:n se zond en, dan zou. á e republiek se en actie 
rüeer· 110,_.en voeren i:;ec_;en deze ~lederla.'ldse reberinc;. 

fr'·e. S,;(1~1pa-t;ü~:-_ u.·'etUl.· ,::;~ng van Û ~ ~'erhi. lllpOel.18ll lnd OYlef:'ia. aan u e. Staat , 
Israel ~:vorOTi ~;enoemd een loc;lsche co.;.,sequente 11anuellnt:;, voortvloel-
elide uit de àoelstellii::.;:_; en het streven der --'-Jerhirnpoej_"an Indonc:;sia 
voor vr~_ie orla:.t'hankelijke volkeren. :3ulks mede, doordat l1et i-·alestina
probleem geen nieuw probleem is, doch reeds in de eerste viereldoorlog 
aan de jocJ on in :c:'alestina een :r:Tationaal Tehuis' 1 1verd to er;ezegd. 
=riet ver;seten moet vror{1 en, C.at ir:,. de 2e ,fel--elqoorlo 0 duizend en joden 
in de fascistische conce::.Jtratielcarnpen ~.verd en o;)~;e.:3lot;en en om I.Let 
leven I:waruen, ternijl er in 'ale::;ti:cw. vold oerid e-- ruimte is voor tviee 
vrije staten. 
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In de editie van 16 Juli 1948, no. 26-27, wordt op pagina 1 en 2 
een overzicht gegeven van de op 7 Juli 1948 in Nederland gehouden 
've;rkiezin3en. Opgemerkt wordt, dat de _propaga.J.ida van de rechts ge
orienteerd e partijen sericht vms op :aet aÎbreken van de Communistische 
partij. Ideëlegedeeld vvordt, dat de ~eerhimpoenan Indonesia steeds bereid 
is, sarJen te vverken !üet àe anti-imperialistische progressieve organi
saties. 
BetreÎfende de verkiezinssuitslag is op pagina 8 een spotprent opge
nomen. 
Op pagina's 3 e.v. is het natimmle prosramma opce210nen, zoals dit 
op 21 Juni 1948 door vertegenwoordit;ers "\Tail verschillende prot:;res
sieve Indonesische partijen iaerd samengesteld en t.;oed gekeurd. Dit 
prograrmna zou zijn o:nd ertekend door dr Amir ,.:lJ.LLUli'l.JDDIL~ namens à e 
; 1 t1artai i3osialeE>' 1

, door AIDID namens à e ) .K. I. (t>artai Komrounis 
Indonesia.), 3:~'J:liJ1J),JI·J: namens de .'.'.B.I., Jlir ::30KJ:_OEO IIADIJTO'rS:!_ BRCYrO
~:uj~·~U"G1,u uauens de ) .J:T. I., : :A.c?.0l:~j_:u ;!I·rn~IliAi.WJu namens à e ,:-'art ai 
J.{aJ;;:jat-,-i.:[as ,3-'lliSH ;:)U~.A.DY narnens ae lvlasJoeml en ~.~r ·r.A.LI:JuH;j_;Au namens 
cl e ;_'erkind o. 

Gp pagina 10 van de editie van 28 Juli 1948, no. 213-29, is een be
richt opgenotnen, üat de republikeillse· handelsvertebenwoordiger, 
.Jr J.iJUA 3i~K L: ;·1et zijn echt,·_;enote vru1ui t Amerika te ûjokjakarta is 
acmt;ekouert. 

a. 
J:n de editie ·/an 30 Juli 1948, no. 30-31, is onder de ti tel "doeasa 
.l_..Jolitik d~ London' 1 een artikel opbeJ:lOLien, r;edateercl London~ 21 Juli 
1948 en ~;etekend door 8LS 1<:X HU. Hierü1 vmrden aan de hand van ver
la·esen ilidruldcen ged urëiië'f e ---zi]nverbl.i.jf in ,~ngelruJ.d enige opmerkingen 
gemaakt omtr·ent een eventuele oorlog met de 0ovj et-Unie. Zond er tot 
een deÎinitieve uitspra.ak te k01D.en, wordt aan n.et slot opbeiilerkt, 
óat naar de j,,e·niEg van verschillende persoLen e0rst mrer 5 maanden 
met enige zekerheid zal kunnen worden gezegd of üet al à m1 niet tot 
een oorloc:; zal komen. 
Op pat:;ina 4 v.rordt onder de titel ' 1 .1~)ersekoetoean dagans iunerika
I:rldonesia·1 een toelichting ·• egeven op à e llru1cl elso·Jereenkoust v1elke 
door de Fox Company ener- e~de republiek Indonesia anderzi.jds, onder 
de naam 11 iuael·ican-Inc1onesian Corporation", werd se sloten. 
Op pagina 6 is ee·.:1 arti.:;:el o~p ,enOJ.lie.ü, waarin over c1 eze aanf5elec~enl:1eid 
nog een en anoer wordt gezegd in ·verband met een toelichti:ng, VJelke 
.J'J.l daarop zou ::..ebben t;ebeven. 
Gp dezelfde pa::;L:.a is een ·orief geplaatst van de Gouver11eur van Oost
Java; i.JH.O.I.:J..: J~.::; -,L!iB, ,~;ericht aan de Leger(30m.i:lél.ndant te Batavia-C. 

In de editie van 6 ) .. u~;ustus 1948, no. 32, is onder de titel ''Delegasi 
Indonesia di _:aris' 1 -zonöer (lat hierin namen worden senoemd- een kort 
versla;:; op _enomen van de L1donesische delec::;atie, -,JelkecLtJoor de 
'~~Internationale Democratische J!'ed er-a-tie vaJl Vrouwen<~ te l..Ja:r::·ijs senou
den Internationale ten-too:_;_st;ellirlfs hesf-t b,jgewoond. Liedegedeelèl worèlt 
Jat de Indonesische delebatie daar ,:.rote sucessen heeft t;eboekt, 
d OOl""J at deze vrouwenbewegiD§; ;·net haar c>O :-rüllioen led en haar steun 
zou he·u·:,en toer::;ezec;cJ voor het V0'3ren van de strjjd om à e vrijheid in 
I11done~sia. uok het IrJdonesische muziekgezelschap, dat te ·:'ar·ijs 
enise uitvoerini__;eE :..;af, zou e x1 ,;roo·c succes zijn sevvees-t;. 
ü_p pagir-1a 2 is een uericht opc;enomen aant;aand e Ge critiek, ·,;elke 
door ûA>:L.äD ;,.iJ '~.3IJ- vlli1 het Dasaad' r .. ,oesin Concern ;_;eleverd zou zijn op 
.)V~F;I'J:lRu, naar aanleid iüt; va:{l ~let afsluiten 'Jan llru1d elsovereenkomsten 
üacJ.e.ns de republiek Ind onesia met i.,Iatthevr .FuX in A.meriim. (Ju;...;emerkt 
wordt, dat dèze critiek '.'tel.Licllt door DA:1'~..D r-:O~i~3I,,~ werd t::e~it omdat 
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bij niet zelf deze overeeYl..komst heeft kunnen afsluiten. 
üp pagina 8 is onder de titel nKata .c'erpisahan;l een afsche:ldsvvoord 
opc:;enomen van de red acteur- van het blad· ;.3I~ }'!EK Hu, wau.rin deze mede
deelt, öenoodzaakt te zijn, doordat bij naar Indonesia werd terugge
rospen, uit de redactie te ·t;reden. Hij spoort- i:::J..&.n, de :Varta Ir;donesia 
te blijven steunen. 
Gp dezelfde pagina is ter gelef_:;enlleid van üet ldohamodaans Hieuwjaar 
(hari raja) een i:::;elukwens van de redactie en administratie opgenomen. 
Hierin vvordt de wens uitges_cn·oken, dat de vrijheid voor land en volk 
zal .. worden verkrssen. 

In de editie van 13 Augus·t:;us 19LI-8, no. 33, is op ~oasina 1 opbenomen 
een bekendm;3kinu; van het l~.B. (Komite Hillcjat), te Djokjakarta op 19 
Juli 19L~8 ui t:;.:::seven bij gelegenlleid van._de dag (21 .Juli 1947) waarop 
het een .jaar •."Jas ;~;ele(1 en, dat ëi e ;;oli tiele actie 1:1erd ingezet • 
.De aandacht z:ii :.:.~evestigcl op à e spotprent, opr::;enomen op pasina 8 van 
uit nummer. 

De editie van 17 Augustus 194E3, no. 34, is voor een ;::;root deel dienst
baar l~èmë::~.akt &.an de herdenkins va11 üet 3-jarig üesta811 èler r-epubliek I_ 

Indonesia. 
up de iroütua;~ina is e.en tekenint; Op0 enorr;en, waarop onJer de bekende 
symiJolische karbouw-kop dl! :}K:~itnCJ naast de be};::end e vrijheidsheld .CIPu 
.:;Gunv is af:;e·oeeld. Daarancier lS in de J:laleise taal Gesteld: 3 ~aar_ 

ITê'PüDTiek Indonesia l9L~5 - 1948. -
Op _)asin~ 2 is een tekenin[~ van de proclawatie, vvaarbij de repuoliek 
Ind onesie. o~p 17 :~ u~;ustus 1945 werd ;~ e)rocla.rneerêi, OPL:eüomen, net een 
toelicilti.::lt_; û '-"-arol-l • 

. up à e pagina's '+, 5 en 6 r.JOrà t in de bekende be-Goot:;trant een over
zicht t:;;egeven van d~ str:.Jd, v1elke door de :r:equbliek in Ge afc;elopen 
?; jaar voor het ~Jehoud van de vrijheid v;erd t_:.,evoerd. 
up gagina 9 wordt ee:a en ander L;ezesd over de nationale eenneid. 
Betreffende i1et instellen van de federale r-egering in I:1àonesia wordt 
op de pagina's 11, 12 en 13 een over-zicJ.1t g;eseven. 
Gp de at:;ina 1 s 13, 14, 15 en 16 v;ordt te.rj_slotte een overzicht set:;even 
van de .:::;ezondheiö stoestand en ziel::enverzor:;ing van de bevolkinc:; in 
Indonesia. _ , 
up deze laatste _LJa(;illa is mede aan afschrift van een telet;ram opgeno
men, zoals dit door de ,'erhiL:J)Oenarl Indonesia door tussenkomst van de 
verte;::~envvoorcii;;er CJall de r-epubliek Indonesia te New Delhi India, bij 
gele:__;enheid van llet 3-jarig Ges-Gaan van de republiek, aan ;Ju~:i:EAI~Fv 
vJerd gezond en. 

.·. / u.--. 

G e z i e n 
D~--~~ 1iU\;_~1 ~)(]UJ'·il~ .. I:':3. ~~b\=[:(3 ·· . .T.iL~:: ~l?l)I~I·1\ 13, 

:c\;amens deze: 
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I Ui lutiöfKT J 11 september a, 

eea .. 

( nii/Xa. · 
. Irab.A.. 19/4'1, 

GEHEIX, 

AAN: 

'1 September lKS, 3 x. 
"Warta lndonesia~ 

ODder wederaa.nb1edillg Yen de bij Uw terzijde vermeld achrijYen 
gevoegde bijlage heb 1k de ee:- 'tJ'Wer Ez::cellentie te benehte., dat het blad 
"Warta 1Ildones1a" - evenals het onderhavige nunimer - lllij bekllld ls • 

. Tot het msken. van bijzonders opmerkingen b~taat dezerzijels geen 
aatll.eidiJlC, behoudens dan .:.. voor zovft nodig - dat het orgaan een weekblad 
is, ui tgegnen door de l>erh1m.poenaa lndoneaia te Amstazdaa. 

J!ET HOOIID VAN DE CEN'1RALE 
vnLIGHEIDSDIENST • 
Namens deze, 

Zijne lb:cellent1e de ll1n1ster 
Tft :rustitie, 

ha.y, het Rootd Bureau Kabinet 
TBn de atdeling Politie, 

te 
ts-GRAVEmAGI, 



MINISTERIE VAN JUSTITIE 

AFDEELING POLITIE 

$ .. _931i~ 
·,.GRA VENHAGE,! Sept ,19lt8 , 

BUREAU: 

No. 

Onderwerp: 

Bijlage(n) : 

( 

c 

Kabinet. 

A 19/4 7 Men wordt erzocht bij de aanhaling van t schrt\ven, 
\'lar ta IndoneS iéf-ideeling;E r~~~'!9l<ening en nummert vermeden. 

1. 

-· 
-. 9 SEP. 1948. 

Hierbij heb ik de eer U HoogEdel- ! 

Gestrenge ter kennisnemin~ te doen toe~~ 
komen een fotocópie van "1tlarta Indone- . 
sia" d.d. 17 Augustus 1948, welk tijd
schrift ik na gemaakt gebruik, even
tueel vergezeld van Uwe opmerkingen, 
gaarne zal terug ohtvangen. 

De Minister van Justitie, 
Namens deze, 

Het Hoofd van het Bureau 
Kabinet van de Afdeling 

Poli tie, 

Mr.J.P.G.GOOSSEN.~ 

Aan: het Ministerie van Algemene Zaken, 
Hoofd v.d.~entrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
1 s-Gravenhage. 
t.a.v.Ref.L.Pot. 



INLICHTINGENDIENST. 

ROTTERDAM. 

I.D. No: 831. 

GEHEIM. l 
Bijlagen: 2. 

Hierb~j-woràen aangeboden ~ee exemplaren van 
het door de "Jerhimpunan Indonesia" te Amsterdam in de 
Maleise taal uitgegeven gestencild periodiek: "W'Il"ta In

donesian van 28-11-1947 No: 17 en 2-4-1948 No: 10. J 

De exemplaren werden aangetroffen in het verblijf 
van de Javaanse soheepsbedienden van de Rotterdamse 
Lloyd alhier. 

Verzonden aan.: Hoofd Centrale Veiligheide Dienst 
te 

's-Gravenhage. 

v.~ . -



POLITIE TE AMSTERDAM 
Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

INLICHTINGENDIENST 

Amsterdam, 5 Jlll·.i 1948. 

Nr. I.D. 1 0324b-47. 

Uw brief: 
f ·•:"•'' ·-'*' ---~, 

·':·';.·.,no . 

Onderwerp: . · -8 JUU 194~ 
"Warta Indonesia". ; 7~o~!4!a _(;o· .: 
Bijlagen: zeven. 
GEHEIM 

Aan 

·'' ' ~· 

' ·- - ·. . J 

Ten vervolge op dezerzijds schrijven no. 10324a-47 van 13 
Mei 1948, worden U hierbij toegezonden 7 exemplaren van 
door de Perhimpoenan Indonesia uitgegeven weekblad " 
Inàonesia", namelijk de nummers 15 t/m. 22, respectieve-~'~"§ 
van 7, 14, 21 en 28 Mei 1948 en 4, 11 en 18 Juni 1948. 

Daar in meeróere van de in deze nummers opgenomen art~A~~~·-·~ 
len een communistische tendens tot uiting komt, moge Uw 
aandacht in het bijzonder op bedoelde artikelen worden 
vestigd. 

l, In dit verband wordt gewezen op het artikel "Tiongkok 
~aroe" (Het nieuwe China), opgenomen in de "Warta Ind 

1
1 /S ia" van vermoedelijk 14 Mei 1948, no. 16, pagina's 3, 4 
, /5, waarin een overzicht wordt gegeven van de huidige rev 
! / lutie in China en de rol, welke het z.g. Amerikaanse I 
I f rialisme daarin zou spelen, veroordeeld. Het artikel wo 

V
1 1 besloten met de in hoofdletters gestelde woorden: HIDOEP 

REVOLOESI TIONGKOK (Leve de Chinese revolutie). 
Mede wordt gewezen op de op pagina 8 van dit nummer op~P.••k~ 
nomen spotprent. 

In de editie van 21 Mei 1948, no. 17, wordt de aandacht 
gevestigd op het artikel, opgenomen op de pagina's 3 en 
Hierin wordt een zeer beknopt overzicht gegeven van de 
tweeslachtige houding welke Amerika zou aannemen in de 
Indonesische kwestie, welke er een zou zijn van: "de kool~ 
en de geit sparen", een en ander ten dienste van het 
rikaanse Imperialistische kapitalisme. 
voorts wordt de aandacht gevestigd op de ook op pagina 8 
van dit nummer opgenomen spotprent. 

~n de editie van 4 Juni 1948, no. 19, wordt de aandacht 
~evestigd op het op de pagina's 1, 2, 3 en 4 opgenomen 
ftikel. Hierin wordt in de bekende communistische te 
/logie een overzicht gegeven van de nationalistische 
heidebewegingen in de verschillende koloniale landen. 
dat gewezen is op de strijd tussen deze vrijheidsbewe 
en het Engelse Imperialisme, wordt opgemerkt, dat n~ 
Engelse Imperialisme aan het wankelen is, Amerika op 
mogel~ke wijze de positie, welke voordien door het 
Imperialisme in de pverheerste landen in Azi~ werd 
nomen, tracht over te nemen. 
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Ook wordt de aandacht gevestigd op de op pagina 8 van dit 

I 
nummer opgenomen caricatuur. 

ftn de editie van 11 Juni 1948, nos. 20 en 21, wordt de 
}aandacht gevestigd op het op de pagina's 2 en 3 opgenomen 

1 fl artikel met betrekking tot de diplomatieke betrekkingen l/· van Rusland met de republiek Indonesia, zoals deze door 

I SOERIPNO te Praag werden bewerkstelligd. 

V 
Op de pa~ina's 6, 7 8 en 9 wordt in een artikel door 
MOLOTOW (pseudoniem~ een overzicht gegeven van de hulp aan 
Duitsland en de houding,door Rusland in deze aangenomen, 
in zekere mate geprezen en bewonderd. 

VERZONDEN NAAR: Hfd C.V.D., Den Haag. 

G E Z I E N ; 
DE HOOJ!'IiCOMMISSARIS 'fAN POLITIE, 

N~mens deze: 
De Comm~ssaris van Politie, 

\' 

0.2. 
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Met V~FWijzing naar UW geheim s3hrijven van 4 Mei 
1948, No. 34363, hèb ik de eer DRoogEdelGestrenge te berich~ 
ten, dat het adres van de redactie van het blad ttwarta Indo
nes:l,a '' moet ziJn van Eeghenlaan 4 bis, Telefoon 25112, Amster
dam Zuid. 

Aa:):l de Heer: 
' Hoofd van de c.v.n. 

Javastraat 68 
te 

's-Gravenhage~----

De Commi ssariy-van 

! f 
Politie, 
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Voltn<t· 
. aaa~u:.· 

G 3 H S I M. bil b&J-~ \. - 3.;N11948 

D E N H A A G. JJ_. 
DOSS .4/32. . I 

~I ,~ -r,r:J&J S.j ~ e!.o 
omtrent de persoon v;{f]_SIE J?ek Ho, o~ '"")!jj.e reeds~ ere

gerapporteerd (zie Doss.4/32 d.d. 11 ~~aart' 1~2):8,, dat hij 
in de redactie van het P.I.-blad "Warta Indonesia" was op
genomen en tevens één der initiatiefnemers was van de opge
richte vereniging "Persatoean Pendoedoek Indonesia", werd 
van welingelichte zijde alsnog het navolgende vernomen: 

SIE, Pek Ho werd op 2 October 1922 te Bandjermasin 
~l(z.o.Borneo) geboren en wóont thans Sarphatiepark 98 boven 

te Amsterdam. qij bezocht in Soerabaja de ~f.U.L.O. en Middel 
bare Handelsschool. In Juli 1939 trad hij in dienst van de 
"Indische courant" te Soerabaja en trad tot de Japanse be
zettingstijd op als staetsredacteur voor Chinese- en Indone
sische aangelegenheden. In 1942 was hij werkzaam bij de re
dactie van het Chinese :Maleise dagblad "Perwarta Perniagan" 
(voortzetting van het Soerabaja's Handelsblad), hetwelk sa
mengevoegd werd met het Indonesische dagblad "Soecra Asia''. 
Tevens was hij correspondent van de "X:ung fung Pao" te Ba
tavia. Na de Japanse capitulatie heef~ hij met de British 
Press service te Soerabaja samengewerkt bij het blad "Perwar 
ta", hetwelk later door de Am'acab werd overgenomen en ge
doopt werd 11 Pedoman Abadi". Dit blad werd door de "Regerings 
voorlichtingsdienst'' overgenomen en genoemd 11 Peli ta Rakjat". 

In September 1946 vertrok Sie Pek Ho naar Holland met 
een z.g. "Ha lino studiebeurs". In overleg met het lV.:iniste
rie van Overzeese Gebiedsdelen, verscheidenen hoogleraren en 
de Hoofdredactie van "Het Parool" werd voor hem een oplei
dingschema geconstrueerd. Dit schema was als volgt: 

Het doorlopen van diverse afdelingen van"Het Parool, 
universitaire studie te Amsterdam in de vakken: pers, open
bare mening, sociologie, geschiedenis, internationale be
trekkingen, internationaal recht, sociale economie, politica 
en sociologie van Indonesi~. Tevens fungeerde hij als corres· 
pondent van de '~Min Pao 11 (Batavia) • .S:ij heeft gewerkt bij 
de Nieuwsomroep van Radio l'Tederland (wereldomroep Oosterse 
afdeling). Tijdens de wereld-Jamboree, in de zomer van 1947 
in Frankrijk, waar hij als vertegenwoordiger van de "Min Pao' 
was, kwam hij in aanraking met Franse journalisten en bracht 
enige dagen door in de redacties van "Le Monde" en "Le Soir 11 , 

Het ministri~le goedkeuring van de Minister van Over
zeese Gebiedsdelen zal hij in Juli en Augustus a.s. enige 
weken doorbrengen bij de Engelse pers (Times, Daily Express 
en eventueel Reuteren/of B.B.C.). 

Als referentie-adressen geeft hij op: 

I De Heer VEE~TSTRA van "het Parool", Heer J.DE MUIW MQR-
... TIER van de Wereldomroep te Hilversum en Prof. Dr.BASC IlJ;Z: 

~Stedelijke Universiteit te Amsterpam. 

verzonden op 2 Juni 1948 
aan: C.V.D. 
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OPIB.Ii·. -

Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens 
aan te bieden het door de "Perhimpoenan Indo
nasi&" te Amsterdam uitgegeven blad "Warta · 
Indonesia~ van 10 April j.l., no.ll, waarbij 
ik de aandac~t moge vestigen op de plaat,welke 
voorkomt op de laatste b~adzijde. 

Boven de gelijke afbeelding van Generaal 
Spoor en Rauter staan de woorden: "Bet is onze 
plicht rust en orde te handhaven." 
Het opschrift daarboven luidt: MEen regering 
die niet langer op de wereld gehandhaafd mag 
worden." 

Ik moge hierbij aantekenen, dat dit nummer, 
dat ik zo mogelijk gaarne voor mijn archief zou 

J.. terugontvangen, eerst enkele d&r:>:en geleden in 
'I mijn bezit kwam. 

HET HOOFD VAN DE CENTRALE, 
VEILIGHEIDSDIENST 

namens de zei"'# 

J .G .c rabbendam. 

%..~. de Minister-President 

te 

's-GRAVENHAGE • 
.-........~ ... ..._.......-----

f 

' 1 •\__ •.,, 
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POLITIE TE AMSTERDAM 
Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

INLICHTINGENDIENST 

Nr. I.D. l0324a-47. 

Uw brief: --

Onderwerp: 
darta Indoriesia. 

Bijla'gen : 8 . 

GEHEIM 

Aan 

1000-4-48 

Amsterdam, -. 
91'1fui -________ ....., . 

.... ""'l 
- ···~ ...... 

Volgno. 

Hierb.:j word en U toegezond en 8 exemplaren van liet door 

de ::.-'erhimpoenan Indonesia uitgeseven blad i,,Varta Indo- ' 
~ 

nesia ', na.~nelijk de nummers 7 tot en met 14, respectie- j 
veljjk van 12, 19 en 26 l\Iaart 1948, 2, 10, 16 en .23 J 

">.pril 1948ëri Ulei 1948. .,_. l 
j 
1 
I, 

1 
.1 _______ ____,;:] 

! 

Bfd C.V.D., Den Haag. 1 0.2. ~ 

.i 

~ 
·1 

1 
j 
l 
i 

j 

J 
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1 POLITIE TE AMSTERDAM 
Bureau HOOFDCOMMISSARIS 
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Amsterdam, r7 ,·.te i 19Lj.g. 

INLICHTINGENDIENST J_va~""_ · · =!f 
Nr. l.O. 1032LI-~47. ~ ~ 
Uw brief: no. 32689; 

~ 1 2. MAI1948 J 

Aco1J s-L]ïf d d • 15 .,'!:;::>ril 1948. 

Onderwerp: .Jarta Ind onesia. 

Bijlagen : 3 . 
GEHEIM 

In a11t"i:10or·u ou üovenaan el1.aald schr.·,ven '.-Jord en hierbi-i terug1'' -'- r '- '-' .._ 

,_;ezonden de 'TLU1 U ontv811:.}3l1 exemplaren van :'Jarta Inélonesiar 
nurm~1ers 7, 8 en 12, res:9ectievelijk -.ran 12 en 19 lviaart 1948/ 
en 16 -~I)ril 1948. /"Y'Jb7 
~~~oals in dezerzijds schrijven, no. I .D. 10.)24-47, Jd. 5 l11aart 
1948, '7erd mede[;edeeld, nordt sedert Eledio .B'ebruari l9Lj-8 

'

de redactie Ian .üet blad ;;evoerd door de Indo-Chinees GI3 
- :Jek Ho, ter·'.T'jl EJ;:ans ·~AI,ill va.naf die tjjd ;,'et à e adnüni&tra-
f... 'tle lS iJelast. - -· 

liet reèlacccie-adres is echter ook, lV::,_de.t SIE Pek Ho als re-
d acteur is op :;etred en, \la:n ,;ee;üenlaan L~ imls-te )._msterd am, 
;_~ebleven, orJ ,,,Jélk adres de bekende fel anti-~~ederlandsgezin-

Xl de ,:Jlamat .tï'aimo.n, ~,eb oren 20 ~~:ovemoer 19J8 te i\arang 1illjar, 
vroonachtiE; lS. Aru1sezien de toon en ten,:Jenz Vém net blad, 
evenals voordien, ooJ.c onder deze rèdactie zeer fel anti
l~eo er·lands en pro-L{ epublikeins is, nag als vaststaand vJOr
d en ,;_Jn:_;enone:'J, jat de invloed van ._aarns.t }ï'\..Il,L;J.~ bij het 
S2..'.'1Gnstellen en r>laa.tsen V3l1 de o:p,;enomen copy, zo niet 
doorsL:.t:; ,~evend, in ieder __ ,eval zeer sroot kan worden ge
noemd, oo1c al zijn de op de voor--:;a~;ina' s :~;e~1laatste artike
len :::ennel!jk bedoeld als red e.ctionele artiJ:::elen, uetekend 
door :)I·~ .c"'ek Ho of voorzien v-an û iens initialen. 

Het is o~;:mterlcelijk, dat sedert de vol·enbenoemde personen l:~.et 
blad red ~Ge ;ren, aan 0 e tytJObrûwhe v~~zorr_;ing bli~kbaar 
meer aanaac11t wordt oesteed en rer:;elmacl~:;er verschiJnt. ·.Jas 
ook voordien de als 11.oo:fd '-'eplaatste naam, evenals de ver-
cl ere inhoud vaolc d usd oni~_; slorèi ig ;;esteacild, dat het haast 
niet leesbaa.r 1·:as, r'1et oe ·.::cl i tie van 15 -'~)ril 1948 verschijnt 
~let üla.d met een c:.~ed rukt hoofd en v1ord t daarin aan,:;e.~;even, 
öat het een vJeè:kblad is. 

In de editie van 12 i.1aart 194.3 is Ol) de le pa[.:;ina onder de 
~titel ·'ons streven11 (Raloedl ~~ita) een door ::JLG ;:>~k Ho ge-

Aan 

~ tekend rec1actioneel artü;::el opr:enomen, naari:h wor t rifedege
a eeld, dat ; ·!art a In:J onesia'' door de :c-·erhimpoenan Indones ia 
wo:cöt uit.~e;;rç;ven, teneinde meer bc~kendn.eid te beven aa.YI de 
Indonesiscüe :~edach11en en :nolitiek, zoals deze door de He
!;>Ubliek word·~voorgestaèJ.Il. ;{et blad oerhalve is b:::doeld als 
:>:'ropat-~andablad ten behoeve van de î.(epubliek. In dit verbru1d 
1:J0:cdt steUl1. en wed evJerkins verzocht "eer verbreiding Vdll de 
vrijheid s,o;ed achten (kenerél ekaan). 
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Op de J;abina's 2 en 3 van de editie van 12 en 19 J·,iaart 1948 
is onder de titel .!}Den land OÎ .B'ederatie'' (Nesara Kesatoean 
atau J::'ederasi) een vervalsartikel opbenomen, voorzien van de 
initialen ·'3ph" (,sr_:; :eek Ho). 

In dit arl:;ikel v;ordt uitvoerig in;::;egas.n op de als titel ge- • 
stelde vraat;. iT?.-dat er op gewezen is, dat öeze vraag de lao..tst 
tijd in Indonesie en Indonesische krin6en actueel is bev1ord en, 
HOl·dt een Ol)Somraing webeven van de verschillende bevolkings
:_c;roepen van Indonesie en ope;emerkt, dat deze niet alleen va<ik 
een c:1.nc1ere IJaal spreken, doch ook verschillende fs8V!Oonten en 
·~~e~uruü::en hebben, dlsmede vele, r:-tet elkaar \rerschillende, 
"~ocisdiensten belijden • .[,"ede wordt t;;ewezen op de minderheids
:...:,:roepen, '-'TaarU~j vJorclen ~enoemd de Indo-..c.l:ünezen, -"..J..rabieren 
en :.:;uropeanen. 

i!jzende op de uoeilijkheden om een dusdc:mige r;rote verscneiden-: 
11eid van bevolicLilbSe::Jroepen tot één natie om te vormen, wordt I 

China als voorbeeld c_;esteld en opsemerkt, uat üit land ten 
l;evolt;e van de Japanse oorlot;sactie oppervlaickig een seheel 
was, doch zoèlra .élet land oev~jd vras, weer in de oude tegen
stellin on is vervallen. 

Ui tvoerit; 1.-,ord t uan stilgest·;.an bjj de i'ed era:l:üe-(;edachte, 
zoals v;e cJie l:emten in de 'Jerenic:;de 3taten van liJnerika en de
ze aan:::;eprezen als i:let beste middel, doch dan als overt!;angs
middel, om uiteindelijk te Jwmen tot de natio:llale eenheid van 
een vrij Indonesisch volk, daar de vr}jheidsr::;edachten niet mo
)en \'.'Orden 1_)rijs ,~e2:;even. 

In het nmJmer van 12 1.~aart 1948 is op pa,_;ina 3 een kort ver
slag o_o,;eno:;:nen van de op ó i.!aart 1948 te "--i.msterdaEl c:;ehouden 
opricllt;irlt_:;svert_~aueril1b van de ersatoeruJ. ~~·endoedoel{ Ind011esia 
Voor uijzonderl:1eden, clit versla6 lJetreffende, zij \ferv.;ezen naar 
dezerzijds sc11rijven no. li305a-Lb7, de]. 7 Mei 1948. 

v]) ue L)ac;ina's L~, 5 en 6 z)jn ;erschillende persberichten, de 
i:e)ubliek 0etreff·end e, o:p,=;enowen, vvaarond er ~1et ·rertrek van 
de (epu-olikeinse 1Good dill Lission11 naar vost Indonesia, 
~.Let oe zoek van ~1et !mstralische lid van de Commissie van Drie 
a&n ,:3tmwtra, _let s-t;reven V&'l de -~:-ederla,wers om te ~~'adant:, een 
a:fzoncJerLjke Daerah da:.:...r te stellen, de .üerdenking op 3 l~1aart 
1946, ~.;<.: .. t lwt 45. jla.JI' is Jeleöen, dat door ~.:Ju~~'.:J..i[L.Jii: -deze is 
enige jaren ~:eleclen overleden- .1et lied lndonesia Haija werd 
sauen~;esteld, de arresta:)itie ven a e Hepublil:;:einse re·sid ent 

-l \1311 :)~er·ibo~l ·=~tL.:D).J:I d_oor d~ ~.ederlan?s: r~side:nt aldaar en 
u at tJJd ens oe op 2;;;> .ï''ebruarl 1948 te BaïJavla :Jenoud en verga-
ei erin~:; van '-ra.Jieren een resolutie (h;a1_;;:lo emat) zou zijn aan.ge
nouen, wau:cin \'IOrd t ::;eprotesteerd t et;en ~1ot houd en Vèill de 
iest-tTava-coni8rentie. 

Lp de )a0 ina's G, 7 en 8 is onder de titel ''Disekitar De:vi 
:Jja" een ûerl}:i.:Jeeldie; interview opt;;enonen ::et ec;n oude vriend, 
die ;:1eerd ere -'cien:l:iallen jaren .~;eled en in I11donesia leefde. 

i,iet sche:;roe "~7oorden wordt ~-'-et door de ;,ederla..Ylclers in _i_ndone
sia :::_;evoerd e i)eleid (koloniale systeem) c.:ehekeld en üerhaal
debjk gezinspeeld op de verdeel en 2~ers~9olitiek. Het geheel 
;uordt in beeldspraak vergeleken~ een topeng (toneel)-gezel
schap. In 11et bijzonder vJordt ~let '.':erk van de -~.I • .J.C)olitieke 
Inlichtinsen Dienst), alsraede net oncJerbrent;en van veroordeel 
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c1e~1, aflW:tl1~tic; :·an Java, in ::..;evan~~-enissen O~) 3umatra en om
c,e.:.ceerd ueüekela. 

up de vou:cpa[;inu von de editie van 19 ~iaa:r·t 1948 rrordt in 
een artikel :cl8t à e initialen (31)h) (r:;ri::; :t)ek ho) het optreden 
ven Lr /~:.;,_~ JG.J..~J!',<~LJ in de u.~.,.u. becritiseerd. l:lede VlOrdt 
cri"l:;ielc--uit~;eoei'ena op llettjeen ·;:;en OJ:>zichte van Indonesia 
'/.Jerd O'JCI'een;_;ekomen op de onlanc;s te Brussel uel.lo lJ.d en 5 lan
den coni'erentie. 

Verder zijn in dit olad versc:hillend e )ers berichten opbenomen, 
_, vJaai·oncl er Jetref:;: ende de 'terldezing van !iranata 1\:oesoema 

als hoofd \rr::n de nebara Jest-Java. 

:.Je aJ..'I'estm~le .ran 7 l:ede:elanöers te Uairo, daar deze niet in 
üet bezit zourJ ;:;n :6:jn 0 eweest 'Ian .)eld ic:;e ')C.S,)Oorten • 

. Iet opi):c·en,~en ~.n.m een ~n.~els sclli·J Jé.ll1 i 1oeo0.11 rw.ar -;oerabaja 
cïoor de ~:eC~erlêllKiae .iarine. 

:let oesluit Vém ae .Jhinese scholen om ook de Maleise taal ~6p 
deze scholen .-üs lGenra.k in te v\Jeren. 

XI cJe Jnecleöelü:.tc.;, Jat .i..i'.; • .JAG.L:ill V8.11Uit HaVlli1B.Q..te Batavia is 
tc3ruc.;~ekeerd, vJa<.U· hij i:üs lia oer Indonesische ei ele[_=;atie de 
economL::che con:!:'s:r:entie üeeft hii-::;ewoond. 

De 2.fscl.leidi:::J.j-:>a.;tie voor e0n zelf's·candir_; ;,;adoera onc;er lei
-tuint; van .J:JuL~~u. ,;,~~,~~:..j_:, :üsmede de soort;:.:_;elijke actie van 
---Doel _·uL!vl'U voor a en zelfst;0Jid i[; uost-J ava. 

up de :)a::_;Lm's 1 en 2 van de editie Viill 16 ..:-ipril 1948 wordt 
in ·sen .rerrwed el;): €14-S redactioneel bedoeld artHeel, i_;etekend 
door .31,~ el<: Ho, (1 e a:l:>.:eurincs ui tses Droken ten o:)zichte vru1 
:let streven oer ":ederlanóe:cs om in Indon·;;sië ZO"IT~el mogelijk 
zelfstillldi,_;e daer;:::..hs en net:;ara's in ~1et levr::m te :co.:;pen. 
~·;ucir .::let oordeel va...'l de sclu·jjver zou een en ander ::;esc.Llied en 
;1et het voo:CO"i)be;:::,-t;eld e Cl oel om door rüud el van u eze stut en 
te jcOl18n tot een f"ederatie. up.;euerkt wOJ:c.lt, dat dit streven 
niet strookt net .. 1et öoor de rel)UL!liek ·een o )Zichte hiervan 
ü1 :enonen stancï~punt en l.J.oey{el ook in de verte ,enwoordit;;ende 
lic11&rte:n 'Jan '-·ost i:cldonesie, Jest Java en uost .:iwnatra stem
.en z.)1 Oi_.l[;ec;o.c:m te _;en clit s"i:;:ceven, vro:cd t l.üerrned e vé!Il J.:eèl er 

lancJse z;jde voort~)egaa.n, ',;;J..aröoor ~2.et streven ndar (~;jnheid 
ten ze ers ce 'JO:l:·ö t oenaä eelä. 

up blao z:j 2 is esn oericl.1t o }. ,i'J;lOT ;e:;.1 oetre:t'l'end e de bui ten
land se rert;e_Jemnoordi:::;in(è, uer republiek. 'lierin is onuerrneer 

X.- ld" i..!...., .'l·è'" ,.···\PT I- . "1''.- . ~ ""T .-<-,, "'"'''' ,. "' .•• verme , C.av vr . .JV.J').:..J·--'·"'--\.. :C8_!:)UO l.elllS ve:Cvc)cL .. 00rOl~ 0 e:C ln 
-tLonden zou zi,j:t;J- en ·:rjoa ;_;]]{;::Jen de republiek in de U.I;.v. 

vert.': ;em"iOOr<i l~:;t. 

up ::"!o.t_:;ina 3 "t70rdt een uite:::nzet;tintc, ,_,et_:;even van ~1et rood
"':7itte-vlas incident te '.L1ei'l1ate en '.JOrden àe ~;ederL1_üèlers als 
de schu,_dic;en hiervml _;é~üoend. De K:cacnti~;e i1oudi:üg, Nelke 
door de ret;el·irlt:; ··n:J.ll uost lnéioü,asie bij dit inciuen·t v;erd '-'.an 
e:;eno'~1en, i70I'dt ten zeerste ccoe,~,ejuicht en détill'Uit geconc~u
deerd, uat de :-cood-v7it~;e vrjj.t:E:idsvlag in c:;ehee~ lndonesie 
zal blij\ren \':apperen. He~c §;eheel nordt r:;esloten met .üet bè
icend e: eens vri:jneid - al t3,jd 7I'J:jlleid c~ekali ~.~en1 eka - tetap 
.. ·t:>IYJ ""'lr ~ ) 
.._.l,'.,..l <.._ ~::.:::::J\..(::1.. • 
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Op )ac;ina 3 en 4 \'JOrdt in :::en 'Tervolgartikel, ~>=tekend door 
,.., 0 .E:B'_ti' ~:~::DL een overzicht .;et;even ;-an de f)Olitieke f:'~ebeurte-

'!hssen op Oost .. 3wnatra vanaf Je .. nuari 1946. Hierin wordt de 
slappe houcîinc-;, 1.1elke door de bevolkinr; aldaar werd aangeno
uen, ten zeerste veroordeeld, temeer oml1ut hierdoor van een 
krach-'cïi:_se actie ten i:Jehoeve V3ll de re:f:mbliek t;een Sl)rake is 
L;eweest. liaar zijn oordeel uoet voor een ,~rootï deel hiervan 
de oorzaa.k ';;orden gezocht bij de ,.:Jultans en zelfbestuurders. 
nadat hij hierbij heeft op;_;emerl\:t, dat :aet ;;eheel doet denleen 
alsof er c;een oorlog was t_;e~c?eest, doch rr"en daar toen ook nog 
scheen te leven in de tijd van. het roocî-wit-blauvv, bespreekt 
hij äe conferentie der ,:.\ultans, '.7elke in B'eb:r·uari 1946 te· 
I·.;edan ·v-;rerd t;ehouden. 

Vervol:..:;ens Iervrijst hij naar de bijeenkOlESt, die door de óultan 
van Lé:U1f;l<:::at te Bindjei \rerd ;e.l1ouden. 

Llet ver~7oncl erinc.; vraa~'_;t J:ÜJ zich af of er op de ze bijeenkomsten 
clan niet één is cevJeest, die de moed l.1.ad om de vrijheidsge
dachten en daarmede de ;_;edachten der republiek Indonesia, te 
op:Qeren en te verdecisen. 

;;clrr~jver is van · .enins, dat nen ook toen nog banr-:; v1as, opge
sloten te ',7orc1en in êJe concent:r·atü:'lkam::?en. Hij besluit dit 
ee:r·ste a:r··tikel uet de oprtel'lüng, dat :1.et voor velen thans vvel 
à uid elijk L'tal z)jn, • . ..Jat i 1en toen door een sociale revolutie had 
kuniJ.en 0ereiken. 

CJp de pa~;ina.'s 6, 7 en 8 zijn ~v-erschillende pers- en andere 
berichten o~1._;enon;en. In een ran deze berichten VJord t medege
deeld, u at de uost Indonesische Good Jill Liission vanuit het 
renublikeinse ;_;ebied te hlakassar is teruggekeerd. In een 
interview van à eze uission vvordt i_;rote waardering en bewon
del·ing uit_,esproken over hetgeen in het republikeins [;ebied 
\Ierd gezien en W3.ar6enomen. Opsemerkt wordt, dat dit bezoek 
de eenheid st,~edachten zal oevord eren. 

In een bericht wor-dt bekend gemaakt, c3 at door de .earlindo te 
l:lakassar een nationale school vrerd geopend raet 100 leerlingen 

Liedegedeeld wordt, oat door de 11Sarikat .Boeroeh dan Palaboe
hah1' (vereniging van werklied en en zeevCJ..rend en) deze maand te 
Djokja een consres zal worden [:;ehouden. 

Op pagina 7 ·vvordt het e<::n en ander mecJesedeeld betreffende 
-1 Jr lVr.i\J:.:;L:L: 'GI. In deze beric~1ten vJordt ook t;e1~rezen op de 

40.000 slachtoffers die dest:~cls o:p Joelav1esie (Celebes) zijn 
gevallen. upgemerkt \70rdt, dat men het a.an deze slachtoffers 
verplicht is, te bljjven ijveren voor de vr~jheid van geheel 
Indonesië. 

Op pagina 8 1:IOrd t llet een en aJ.J.à er r1 edegedeeld omtrent het 
economiscl1. 3-;jaren plan cJ er repqbliek Ind ones~a. IIierh[j wordt 
o:pt~:e:oerkt, !] at c1 oor :c1et instellen u er poli tizele actie stars
natie in öe uitvoerint_; v1.:m dit p131J. is t;ekomen. 

lifd ,, \T , ' v.v • ..i.J., .Jen [Iaat::;. 0.2 • 
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Met ver\rl.jzing naar Uw geheim schrijven van 28 April j .1. ,No.41/ 
"48. heb ik de eer U mede te delen, dat het blad w,iarta Indonesia" het 
orgaan is van de "Perhimpoenan Indonesia" te .Amsterdam, een revolution
naire vereniging, die in nauw contact staat met de C.P.N. Verscheidene 
leden der P.I. zljn lid van·de Communistische partij. · 

De in Uw brief bedoelde Palar (.Frans Palar} is administrateur VI!:Ul 
"Warta Indones ia". Hij is evenzeer een revolutionnair-ne.tionalist. 

Voor de in Uw schrijven verstrekte gegevens bon ik zeer erkente
lijk. Ik houd nij gaarne aanbevolen voor inlicl1tingen als de onderhavi
ge, die eventueel nader te Uwer kennis raochten komen. 

Hb"T HOOFD VAN DE C:EN'.m.:~.lli 
VLIT~Gt~IDSD~NST 

1 de Heer Cornraissaris 
v~;~.n l'olitie, 
te · · 

Namens deze:>it/ 

E D E. J .• G.Crabbendam. 
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1 ACDjJvU~ 

-=::!.1"d::z.:e:..~1~....-.::2:..::..8 _April 1948. 

Hierbij heb ik de eer UHoogEdelGestrenge het 
navolgende te berichten: 

Op heden vverd mij door een Oud-Indischman, in
ivoner dezer gemeente, in vertrouwen medegedeeld, dat een 

XI Chinees, genaamd Sie Pek Ho, wonende te Amsterdam, :;ar-

~
phutiepark No. 98 b, optreedt als redactèur van het ge

' stencilde blad '1 de ;varta Indonesia 11 • 
1 Vo1gens mijn zegsman is dit blad zuiver commu-
nistisch, is het fel gekaut tegen alles wat hederlands 
is, verschijnt het in het 1·laleis er1 wordt ·het uitgegeven 

A door Pal ar ·T 
· Sie Pek Ho moet zeer bevriend zi...ïrLrnet Soekarno 

:Bovendien Sc'hijnt llij .i ourïià.list-Student te 
ZlJl1 aan de Vrije Universiteit te ,\msterdam en zoude hij 
uitgezonden zijn door - en studeren op kosten van de ~e
derla:n.ds -Indische h:.e;:_;ering/ l/J~-".__.;v-T..J.,[_) 

Hij moet ook voor de Jereldomroep spreken. 

Aan de Heer: 

~ commiS: ;rlitie, 
1: 

Hoofd van de c.v.n. 
Javastraat 68 
te 

1 s-Gravenhag~-

I, 
I f 



POLITIE TE AMSTERDAM 
Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

Amsterdam, 

INLICHTINGENDIENST 

',. 
Nr. I,D. 10324-4?. 

Uw brief: . 3096'/ , dd. 22 I\·iaart 194-ö • 

Onderwerp: 
Frans PALful. • --
Bijlagen: -

GEHEIM 

Aan 

Hfd c.v.D. 
Den Haag. 

xl In antwoord op oovenaangenaald schrlJVen oetref1'ende Frans 
F.A.LAR, c:;eooren te 1::af_:;elan[.!;, l'; April 1910, wonende ·,·:aver
straat 62-lll te lLilisterdam, kan ~:.et volc;ende worden oericnt. 

VolGens eigen verklaring bezocht ruj de Prinses Juliariaschool 
te .Djokjakarta en verliet .i.lij deze serwol op l~ l~~ei 1930 als 
werktuic;ku.ü<lic;e. 

Van 2b Juni 1~30 tot l ?eoruari 1931 zou lLJ in Indië als )e 
werktuigkt-wdige (leer lint;-macüinist) ue o 0en bevaren op ver
sc.;_lilleilde senepen uer K •. F .11 •• 

Daarna zou l11j or4Seveer 1-} jaar werkzaam z1jn seweest als ma
cuinist b1j üe .6.1-'.~ ..• te Loeara ~~min, terwljl rLj van 14 Octo
oer 1'::)~2 tot o .uecemoer 193'+ als macniüist v1erkzaarn was b.ij 
de n. :C'. L. te ..c·alemoane;. 

1 
.1:1.j WIJze van wer~lcireis zou lliJ toen via Siüt:;aporeJ. &den, 
.UJiOoeti, I talie, LJVli tserland, .B'rankr:i.jK en !3elsie naar l,eder
land Z.Ljn t;etroKken en kv.ram .tlLj via ~:;as van Gent in .l~ederland, 

\waarna llij zien in .JJecemoer 1 '::!3) vestigde te Alüsterdam. 

:Jaar J:li-J üie:f' Deen werk kOil vi.nclen, neeft h:tj tot 12 Octo-ber 
1938 werk1ozeüsteun t,;enoten. 

Omstreeks de ze t1jd werd ü.ij als magaz.ljnknecnt tewerk gesteld 
biJ J.i.F • .A..-Produka (fauriek van electrisclle af]paraten), Omval 
1-12, a1nier, waar J:uj tllans nog werkzaam is als calculator 
in de afdelir~ tarieven. 

Het oeroep constructeur scni.Jnt l1ij b1j ZJ.jn vestie;ing te ;unster
dam oij net .r3evolkine;sDureau te üebben opgegeven. 

yoor zover dezerzijds oekend is, is de -~.J:".J~..-Produka geen 
".,~:/.vitaal bedn.jf. 

0.2. 
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"Warta Indonesia". 

GE HE I M. 

15 April a. 

Ik heb de eer U hierbij ter kennisneming te doen toekamen twee 
exemplaren, n.l. van 12 en 19 M.aart 1948, van het blad "Warta Indonesii!G 

Ik moge Uwe aandacht vestigen op het op bladzijde 3 in het nummer 
van 12 Maart voorkouwnde verslag van de oprichtingsvergadering van de 
"Persatoean Pendoedoek Indonesia" (vide in dit v~rband het geheime rap
,port van Uw Inlichtingendienst van 9 Maart j.l., No.I.D. 1805-48). 

Y/Na gemaakt gebruik zal ik bijlagen dezes gaarne terugontvangen. 

HET HOOFD VAN DE CENTR.ALE 
VEIUGHEIDSD:l'ENST 
Namens déze: ~~ -1 

J.G.Crabbendam. 



I. D. 
D :3 H ~I A A G. 

Doss .13/368. 

10 

'@·"'' ' ~·f"-li·,,:.,-

_,. 

2 I vr. 
~ f,ï.'p• 9c:l I 

BUREAUS 
7' '-~" 'f/J 

Voigno. 

-:: 7. APR.1948 ....::.:... ... _...-..-..,- \~ 

L~~·E:.._J? b 8 3 .. ; 
Haar aanleiding van het schrijven van de c.V.D. d.d. 

:.Iaart 1948, ,Jo.3o/B7, 'vordt de aandac'1t gevestigd op het 
verslag van de oprichtingsvergaillering van de ''Persatoean 
Pendoek Indonesia'' (P.P.I.), voorkomende op bladzijde 3 

van het hierbij sev oegde blad "'r.Jarta In à one s ia" van 12 I'Iaart 
1943, naar de inhoud waarvan ter bekorting wordt v~~wezen. 

jet corTes:Jndentie-adres van de "P.P.I." is: 7/eterinc
dwarsstraat 16 te Amsterdam. 

Jier ter stede werd nog geen afdeling van de ?.P.r. ge
vormd. 

Je ":!8rta Indones ia" van 19 :~a2rt 1948 gaat eve:1eens 
hierbij. 

Verzonden op 6 April 1948 
aan: c.·l.:J. 



I.D. 
JJ 3 H H A A G. 

J)oss.4/32. 

;: .,· "" •· ·OPGili!!W 
_" _ _..,, .. ·,~·I:.C:>:-:&,ii·!if:'~~ 

) 2. MRZ.1948 

Hierbij worden toegezonden vijf exemplaren van het 

Indonesische wee::blad "Warta Indonesia 11
• 

ne aandacht wordt gevestigd op bladzijde 16 van het 

ex ernplaar van 2 0 }'ebruar i 194B(rTos. 5 en 6) , waar vermeld 
staat, dat in de redactie is opgenomen: 

SIE PEK HO en in de administratie: Frans PALAR. 

(.v.erzonden op 11 . :aart 1948 
. aan: c.v.n. 

\ 

) 
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POLITIE TE AMSTERDAM 
Bureau HOOFDCOMMISSARIS // ·· 
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® 
J:?· 

- INLICHTINGENDIENST /./ 

Nr. l.O. l0324-4y ~ ~b (Amsterdam, 5 Liaart 1948. 

Uw brief: ~8l_;î8 d d • 13. 2. 48 
BUF\EAU B 

hJ,;.J 
Onderwerp: 11 1Varta Indonesia" 

Bijlagen: 3 
GEHEIM. 

Aan 

tOOQ-10-47 

Haar aunleiding van boyenaangehaald schrijven, worden hier
.bij de ter kennistte:Nii.ng toegezond en exem:rlaren van de 
''Jarta Ind onesia" geretourneerd. 

;.[ede wordt hier-bij ai.ill.geboden een exemplaar van 20 Febru
ari 1948. 

Zoals onderaan in de linkerkolom van pagina 16 van dit blaà 
is vermeld, zou de redactie van het blad thans in handen 
zijn van 3IE, ::~'ek no, geboren te Bandjermasin, 2 October 
1922, student, die, komende van .Iarmond, zich op 30 Janu
ari 1947 te 'J-nsterdam, darphatipark 98 boven, vestigde, ter
\vijl de administratie gevoerd door })AL:ill 1 F~, geboren te 
,;agelf!llg, 17 1\.pril 1910, constructeur, dle, komende uit 
:Gelt;ie, zich op 28 December 1935 te .!\.msterdam, ,Javerstraat 
62-III, vestigde. 

Betreflende SIEt Pek Ho, zij medegede-eld, dat hj.j als 2e 
. commissaris zit ing heeft in .. het_ be.êi:;UlJJ:' .Y_@ d.êc_~,E.L.~_r

\r dam uev~gtig<JeTriaö-=-cninesè Studenten Vere.niG::j"nQ' i'Cb,ung 
/) .sjïi·Jrûr-rr· e:h -liij zittifig~-~aêrln'1iëf--Wêr'kë'omit~·,=-~nd'ër--rëiding 

) 
van welk comité alhier op. 18 Hox;mb~r !9f een door de 
:~-·erhimpoenan Ind onesia gêofi'gh.n1seer en onesische kunst
en filmavond werd gehouden. 

-----------------------------------------------------------
Verzonden a~: Hfd. C.V.D. te 's-Gravenhage. 0.2. 
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