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"Comité Vrienden van Indonesië"

Naar aanleiding van een daartoe ontvangen verzoek van de Vice-
Minister President, Minister zonder Portefeuille, heb ik de eer Uwe
Excellentie hiernevens aan te bieden een geheim rapport van 16 April
j.l., handelende over het in hoofde dezes genoemde comité. Ter bekor
ting moge naar de inhoud daarvan verwezen worden.
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GEHEIM - RAPPORT

He t ""Comité Vrienden van Indonesië" heeft laatstelijk wederom
te Amsterdam vergaderd op 6 Februari 1951, echter onder de gewijzigde
naam "Comité voor Indonesië", ook dit keer onder voorzitterschap van
J.E.STOKVIS. Leidende figuren van de "Vlamgroep" waren niet aanwezig.
Sedert is vernomen, dat D.SGHILP c.s. geen deel meer uitmaken van
het comité, waarvan sedert vorengenoemde datum voorzitter is Prof.
C.G.BERG.

Ter vergadering is o.a. besproken de samenwerking met de Repu-
bliek Indonesië, welke ten tijde van de Hoge Commissaris Roem zeer
goed was. Er is echter geen nieuwe Indonesische Hoge Commissaris be-
noemd en de voorzitter (Stokvis) betwijfelde het of men aan de Wnd.
Hoge Commissaris Djumhana wel "het volle politieke gewicht" moest
toekennen.

Naar verluidt is in verband hiermede door de aanwezigen beslo-
ten een brief te zenden aan de Minister van Buitenlandse Zaken Moh.
Roem te Djakarta. Hierin is uiteengezet, dat in Januari 1950 in Ne-
derland spontaan een comité is gevormd, dat zich ten doel stelde
Nederlandse arbeidskrachten voor Indonesië aan te trekken. (Zie in
dit verband dzz. geheim rapport van 29 November 1950).

Verder is in het schrijven naar voren gebracht, dat de Indone-
sische Regering zeer welwillend stond tegenover dq.plannen van het
comité. In principe was door haar ƒ.50.000 toegezegd om de eerste
kosten te dekken.

Sedertdien, aldus vervolgt de brief, hebben de gewijzigde om-
standigheden de werkzaamheden van het comité vertraagd. Een vertra-
ging van ernstiger aard vormde echter de afwijzing van de souverei-
niteitsoverdracht over Nieuw Guinea.

Het "Comité voor Indonesië" heeft in de brief verder medege-
deeld, dat de werkzaamheden sedert weer waren voortgezet ter verkrij-
ging van een apparaat,1 dat Indonesië kan voorzien van de nodige ar-
beidskrachten, wanneer de omstandigheden hiervoor gunstig zijn. Hier-
voor is echter onvoorwaardelijk de financiële steun van de regering
der R.I. nodig, waarvóór dan de bemiddeling van de heer Roem is inge-
roepen.

Ingevolge een door de vergadering genomen beslissing zou in de
brief nog worden opgenomen, dat het. geld eigendom blijft van de. Indo-
nesische Regering en slechts door het comité beheerd zou worden.

Tot dusverre heeft het comité voor zover bekend nog geen geld
ontvangen.

Het comité ijvert niet voor overdracht van de souvereiniteit
over Nieuw Guinea aan de R.I., althans is daarvan tijdens vorenbe-
doelde vergadering niets gebleken.

Hiermede houdt zich wel bezig "De Vlam"-groep (onder leiding
van D.Schilp en J.W.E.Riemens). In meergenoemd comité hebben zij
thans echter geen enkele invloed meer. Zij zijn zelfstandig actief
ten behoeve van de Indonesische Regering en ontvangen daarvoor regel-
matig geldelijke vergoeding. Voor de brochure Irian heeft Riemens
naar verluidt een dermate ruime beloning gekregen, dat hij daarmede
geheel of grotendeels de som voor een nieuwe auto (Peugeot) heeft
kunnen betalen, waarmede hij kortgeleden met zijn vrouw naar Zuid-
Frankrijk en Italië is gegaan.

16-4-1951.


