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Handelsbetrekkingen tussen
Indonesië en Duitsland

Met verwijzing naar mijn geheime brief van 12 Juli 1950»
89073» heb ik de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden copie
van het schrijven van de Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijks-
delen van 27 Juli j.l., Lett.A 62/Geheim, bevattende gegevens over
S.de HEER te Bloemendaal. Deze persoon is - blijkens intussen ook uit
Bloemendaal ontvangen officiële inlichtingen - identiek aan De Heer,
genoemd in mijn vorenaangehaalde brief.

HET HOOFD VMT DE DIENST,/
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ï.de Ivlinister President,
i.de Ivlinister v.Binnenlandse Zaken,
i. de Minister v. Buitenlandse Zaken,

Mr I/.Binthoven.
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MINISTERIE VOOR ÜNIEZAKËN 3N OVER2ËE3E RIJKSDELEN

liABIIMC. 's-Gravenhage, 2? Juli 1950
Lett.A 62/GEHEIM.

T.
tussen iTet'Hoofd van de Binnenlandse Vei

Indonesie en Duibsland. ligheidsdienst,

Identiteït~De Heer.

Het verwijzing naar Uw schrijven van 12 Juli jl.no. 89073» han-
delende over een zekere De Heer, wiens identiteit nog niet met zeker-
heid is vastgesteld, he~b ik de eer U mede te delen, dat uit de te
mijnen Departement e "berustende gegevens bekend is een zekere Samuel
de Heer, geboren 5 November 188? te Blankenham (Overijsel), van be-
roep publicist, wonende Midden Duin en Daalseweg 22 te Bloemendaal.

Hij is gehuwd met Hert a Ludoiilla Anna Hieiaeyer, geboren te
Hannover op 17 Januari 1905.

Hij vertrok in 1913 naar Indonesië", waar hij volgens eigen op-
gave tot 1920 werkzaam zou zijn geweest bij een ex- en import firma.

Vast staat, dat hij in 1936 te D Jakarta (Molenvliet V/est 4-5)
een vertaal- en publiciteitsbureau "Arta" heeft opgericht, dat zich
bezig hield met voorlichting op politiek-economisch gebied.

Dit bureau heeft nog enige tijd onder de Japanse bezetting
(tot Maart 194-3) zijn werkzaamheden kunnen voortzetten. Betrokkene
werd toen gearresteerd en in Mei 194-3 veroordeeld tot een jaar ge-
vangenisstraf wegens het verspreiden van leugenachtige berichten.
Na ommekomst van zijn straftijd werd hij van. Mei 194-4- tot aan de
bevrijding geïnterneerd.

Tijdens zijn verblijf in de gevangenis Soekamiskin (Baiidoeng)
trok hij de aandacht door zijn critische beschouwingen over het
vooroorlogse politiek-economische beleid von Nederland in Indonesië,
waaruit zijn medegevangenen - en dit^ten onrechte - de conclusie
trokken, dat hij communistisch georiënteerd v/as.

Bij onderzoek - na. de bevrijding - van de tegen hem ingebracht
beschuldigingen bleek men ui. te doen te hebben met een idealist,
wiens politiek-economische inzichten waren afgestemd meer^op zijn
godsdienstige overtuiging dan op communistische sympathieën.

Zijn echtgenote, een geboren Duitse, die tijdens de Japanse
bezetting het hakenkruis voerde, werd^niettemin door de Japanse be-r
zetter in Haart 1944- als Hollandse geïnterneerd.

Aangezien het tegen haar ingestelde onderzoek geen andere be-
zwarende feiten aan het licht bracht, werd aan de familie De Heer om
gezondheidsredenen toestemming verleend Indonesië* te verlaten. Zij
repatrieerde met het s. s. Sommei sdijk, dat op 21 Juli 194-6 hier te
lande arriveerde.

Betrokkene is in het bezit van een schrijven van de toenmalige
Directeur van Economische Zaleen te D Jakarta van 17 April 194-6, no.
P.8-/6974-, waarin verklaard wordt, dat het van belang wordt geacht,
dat betrokkene te zijner tijd naar Indonesië terugkeert om zijn
werkzaamheden op het gebied ster economische voorlichting te hervat-r
ten.

Wellicht dat bovenstaande gegevens van enig nut kunnen zijn
ior de nadere vaststelling van de identiteit van de door U gesigna-
erde persoon.

DE HINISTEH VOOR UNIE ZAKEN EN
ÖVEHZE33E RIJKSDELEN a. i.,

Voor de Minister,
De Secretaris-Generaal,

w. g. J.M.Kiveron.


