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Ontstemming onder
Betr" Indonesiërs

Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een
geheim rapport, handelende over het in hoofde dezes genoemde onder-
werp, naar de inhoud waarvan ter bekorting moge worden verwezen.

Ik meende goed te doen deze berichten ter kennis van de Rege-
ring te brengen op grond van de overweging, dat een ontevreden stem-
ming onder bepaalde groepen van Indonesiërs h.t.l. deze mensen tot
een willige prooi kan maken van communistische agitatie.
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ïïaar uit aoerdero bronnen is vernomen, besta:*. t er bij oen be-
paald .gedeelte van de Indonesische genie en schap, zovel te ' s-Jravenh.Hge
als te Amsterdam., een s eire re otvst;o:r'.:Viing over de guJig van zaken bij
bot Indonesische Hoge Cu vnissariaat te eerst geiioer;ider plaatse. Dcse
ontstemming sou voornamelijk een gevolg zijn van het autoritaire op-
treden van enkele niet bij na»ie genoemde functionarissen, die zich
niets of v/einig souden aantrekken van de li.t.l. verblijvende minder

gesitueerde Indonesiërs.
liet 2 ou, aldus de berichten, bij herhaling zijn voorgekomen, dat

een aanvrage oui steun zonder opgave v f in redenen werd geweigerd. Daar
het voor deae rjroep van hulpbehoevende Indonesiërs zeer moeilijk KOU
zijn financiële steun te krijgen v tui plaatselijke sociale instellingen,
is het gevolg hiervan, dat deae groep min of meer aan haar lot zou

zijn overgelaten.
Al e. tegenstelling hiervan v;ordt dan gev/ezen op de koatbare staat

van leven v.an raeerdere Indonesische functionarissen van het iloge Co:n-r

Zonder dat bepaalde namen zijn genoend -.vordt verder gev/ag ge-

maakt van corruptie bij het Indonesische Hoge Commissariaat. Het heeft

de schijn - aldus de berichten - dat bepaalde Indonesische functiona-

rissen van het Hoge Commissariaat niet ongenegen zijn. OM tegen betaling

bepaalde faciliteiten te verlenen bij heb exporteren van goederen naar

Indonesië en bij het verlenen van visa.

In dit verband v/e r d er op gewezen, dat b. v. de exporteur van de

"Omega" en "Pontiac" uurwerken - een Belg - met "steekpenningen" de

export van deze uurwerken naar Indonesië beduidend KOU hebben kunnen

bevorderen.

In aansluiting op het vorenstaande kan nog worden ae do gedeeld,

dat in handelskringen h.t.l. (met belangen in Indonesië) reeds sedert

enige tijd de overtuiging bestaat, dat "met geld" zo niet alles, dan

toch veel bij Indonesische ambtenaren, kan worden "bereikt.

In verband h i enne de o. a. zou in handelskringen de gedachte leven-

dig geworden sijn, dat de Nederlandse Regering zich in het geheel laaar

niet of liefst zo weinig mogelijk moet bemoeien of inlaten net Indone-

sië en de Indonesische regering. Dit moet maar liever aan de handel

worden ove rgelaten ,

- liet denkbeeld om Nieuw-Guinea naar prijs te geven en zonder moer

aan Indonesië af te staan moot mede onder invloed staan van vorenbe-

doelde in. handelskringen levende gedachte.

10-10-1950.


