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Appendix 

Original source texts 

 

Introduction 

[8] 

“Als we actief deelnemen aan het Internationale Democratische Congres te Bierville, dan is 

het niet, omdat wij tot de realisatie van een universele vrede de (voor een algemene 

toepassing o.i. niet afdoende) werkwijze der Westerse Democraten onderschrijven en 

daardoor afbreuk zouden doen aan ons revolutionnair beginsel, momenteel gebaseerd of 

machtstegenstellingen. Neen! Onze aanwezigheid te Bierville heeft slechts deze grond, dat 

wij deze gelegenheid benutten willen om de Westerse democraten aan te tonen het 

onverbrekelijke verband tussen elk humanitair principe en de revolutionnaire strijd voor een 

nationale onafhankelijkheid”. 

 

Chapter 1 

[106] 

“Al dadelijk dient voorop te worden gesteld, dat Hindia Poetra geen politiek strijdorgaan zal 

wezen. […] Ons blad wenscht een algemeen Indisch karakter te hebben, waaronder men 

verstaan moet, dat wij onze kolommen openstellen voor de behandeling van allerhande 

onderwerpen, welke voor Indië en het Indische volk van eenig nut kunnen zijn. Bijdragen 

over onderwijs, kunst en wetenschappen […], handel, politiek enz., kortom alles wat de 

harmonische ontwikkeling van het Indische volk bevorderen kan […].” 

 

[118] 

“Jusqu’à la fin de la guerre mondiale le peuple indonésien croyait en effet à l’esprit 

démocratique de l’Occident. […] Le droit des peoples à disposer d’eux-mêmes qu’annonçait 

M. Wilson a suscité des espérances. Aussi le people indonésien croyait que la promesse de 

Novembre 1918 allait être réalisée par le gouvernement hollandaise [...]. Cette fameuse 

promesse contenait un programme de réformes politiques. Loin d’avoir accompli ce qu’on 

avait promis solennellement, on a créé un nouveau régime colonial d’une tendance 

extrêmement réactionnaire.” 
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[140] 

“[...] [W]at betreft Uw vraag, wie alzoo onder Indonesiers zijn te verstaan, deel ik U mede, 

dat hij het word Indonesiers in zijn zuiversten zin opvatten: dus alleen oorspronkelijke 

bewoners van Indonesie, die nu door den overheerscher met den term ‘inlanders’ worden 

aangeduid. De Indo’s kunnen wij onmogelijk tot onze rasgenooten rekenen. Als zoodanig 

kunnen zij niet toetreden tot de Perhimpoenan Indonesia.” 

 

[143] 

“Frères des colonies, il est indispensable que vous vous rendiez compte qu’il n’est pour vous 

aucun salut possible en dehors de la conquête du pouvoir politique en Europe par les masses 

laborieuses.” 

 

[149] 

“Ik kon deze edele patriotten eigenlijk allang in hun marsch niet bijbeenen, maar ik bleef er15 

jaar lang lid van en betaalde trouw mijn contributie, omdat ik deze vereeniging heb helpen 

oprichten, er driemaal voorzitter van ben geweest en omdat ik ze bleef beschouwen als een 

algemeene vereeniging van Indonesiërs. […] Ik nam dus afscheid van de ‘Indon. Ver.’ Met 

‘bloedend hart’.” 

 

Chapter 2 

[159] 

“Mahasiswa-mahasiswa Indonesia di negeri Belanda yang datang dari berbagai suku seperti: 

Jawa, Sunda, Minangkabau, Tapanuli, Minahasa, Ambon, Timor, merasa bahwa mereka 

semuanya berasal dari rumpun Melayu, yang kini senasib dalam keadaan terjajah, tetapi di 

Nederland mereka menghirup kebebasan itu sebagaimana warga negara Belanda lainnya. Di 

Belanda mereka merasakan bahwa mereka adalah warga bangsa Indonesia yang bebas dan 

merdeka tanpa terikat oleh ketentuan perundangan kolonial yang berlaku di Tanah Air.” 

 

[179] 

“De B.O. stelde tot eisch aan haar leden de Javaansche nationaliteit; de S.I. gaat verder, 

neemt zijne grenzen ruimer, en vergt van haar leden dat zij Mohammedanen zijn. En waar de 

S.I. voor de Mohammedaansche bevolking strijdt, komt zij al dadelijk in botsing met de niet-

Mohammedaansche, wier belangen soms in lijnrechte tegenstelling zijn met die der 

eerstgenoemden; en krijgen wij de situatie: Islam tegen niet-Islam.” 
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[197] 

“Ik stel genoeg vertrouwen in deze studentengeneratie, om met hoop de toekomst in te gaan, 

om vast te gelooven dat ook eenmaal in een zeer nabije toekomst de eenheidsgedachte over 

ons tropenvaderland zal heerschen. Ja waarlijk, eens zal, zich stuttend op de groenende 

eilanden van Indonesië, uit de blauwe wateren van de Stillen en den Indische Oceaan oprijzen 

het machtige bouwwerk onzer Nationale Eenheid. Het zal getuigen van den heiligen wil van 

ons, Indonesiërs, om ons te handhaven in de rij der volkeren van Oost-Azië.” 

 

[198] 

“Niet als Minahasser, wat ik door geboorte ben, zal ik spreken, ook niet als Indonesiër, maar 

ik zal spreken als Aziaat. Want het onderwerp [over het bestaan van een Aziatische identiteit] 

laat zich alleen benaderen indien men zich plaatst op een algemeen Aziatisch standpunt, over 

de onderlinge verschillen heenstapt en naar voren brengt ‘the feeling, that there is something 

that is common to us all’, zooals de Koreaan [en SDEA bestuurslid] Kwan Yong Lee het in 

zijn propaganda circulaire uitdrukte.” 

 

[226] 

“Dalam perjalanan di luar Negeri Belanda, apa itu perjalanan di Paris, di Berlin atau di 

London, orang-orang Eropa yang menjumpai kami di cafe atau restoran, menganggap kami 

pada umumnya sebagai orang Cina atau Jepang. Jika ada yang bertanya, apa tuan dari 

Tiongkok, saya merasa tersinggung untuk menjawabnya, karena kebanggaan nasional saya 

melarang mengatakan, bahwa saya datang dari Hindia Belanda. Oleh sebab itu saya jawab 

saja: ‘Saya datang dari Jawa’ dan mereka mengatakan lagi: ‘Oh, kopi Jawa,’ atau ‘Oh, gula 

Jawa’. Pada saat demikian saya ingat kepada teman saya, seorang India, waktu saya berjalan-

jalan dengan dia di Oxford Street di London. Teman saya minta api untuk sigaretnya kepada 

orang Inggris yang sedang lewat dan orang Inggris tersebut bertanya dengan baik kepadanya 

‘Tuan datang dari British India?’ Teman saya menjawab: ‘Tidak tuan, saya datang dari 

Indian-India.’ Itu adalah cetusan spontan dari perasaan nasionalisme India. Ia menimbulkan 

pada saya pikiran yang sungguh-sungguh mengenai ide yang sama untuk memberi nama lain 

daripada Hindia Belanda kepada tanah air.” 

 

[228] 

“De bom is gebarsten. Lang reeds heeft de lont gesmeuld. In de harten der z.g. van oncultuur 

bevangenen ontwaakt de blankenhaat, die jaren gesluimerd heeft. Ginds in Marokko. Ginds 
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dreunt het kanongebulder. Met menschenbloed bezoedelde bajonetten flikkeren fel in het 

maanlicht. [...] Ginds in Cairo. Ginds bengelen vurige nationalisten aan den strop. […] Ginds 

in China drongen moordende Engelsche kogels in de lichamen van Chineesche studenten. 

Daar laait nu de Vreemdelingenhaat, die lang verkropt is. De proloog van het drama is in 

vollen gang. Het zelfde toneel bijna als in Marokko. [...] Ginds in Damas[cus] organiseerde 

de Haute Commissaire een massacre op de bevolking; in Beyrouth werden de mitrailleurs 

gericht op de massa. [...] En ginds in Indonesia? In ons Vaderland? ‘Onhoorbaar groeit (er) 

de padi.’” 

 

[259] 

“Belangrijk is in den laatsten tijd het streven der Indonesiërs hier te lande naar internationale, 

liever gezegd, intra-aziatische orienteering […]. Reeds een negental jaren geleden werd door 

dr. Ratulangi te Zürich de ‘Société Asiatique des Étudiants’ opgericht, die echter wellicht 

door absoluut gemis aan persoonlijke aanraking niet aan de verwachtingen heeft beantwoord. 

Mogen de vrij veelvuldige ontmoetingen van den laatsten tijd een hechteren grondslag 

vormen voor een eventueelen nieuwen Bond van Aziatische studenten.” 

 

Chapter 3 

[273] 

“J’ai été diner au restaurant chinois Rue du Sommerard avec un camarade Vo Van Toan; ce 

restaurant est en passes de devenir un restaurant nègre car les annamites et chinois ne le 

fréquentent plus, du fait que les noirs y sont trop nombreux et les étudiants annamites font 

une campagne pour empêcher leurs camarades de s’y rendre sous prétexte que les annamites 

ne sont plus là entre eux. Tous se rendent maintenant […] chez Pascal, Rue des Ecole.” 

 

[274] 

“Deux étudiants annamites attaquent un garçon d’hôtel 

Deux étudiants Cochinchinois Tran-Than Phung, 18 ans et Tran-Than Thien, 20 ans arrivés 

depuis deux mois à Paris pour y terminer leurs études secondaires, ont quitté le 1er décembre 

l’hôtel où ils habitaient, 19 Rue Cujas, pour habiter 9, Rue Toullier, et avaient oublié deux 

disques de phonographe à l’hôtel qu’ils avaient quitté. Tran-Than Thien étant venu les 

réclamer fut reçu par la fille de la propriétaire qui le pria d’attendre quelques instants. Mais 

l’annamite ne voulant pas attendre injuria la jeune fille, ce qui obligea le garçon de l’hôtel, 

Alphonse Weigel, à intervenir et à le mettre dehors. […] Une lutte s’engagea. Pendant que 
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Weigel tenait Thien, son camarade Phung qui portait un revolver tira trois coups dont l’un 

blessa le garçon d’hôtel et Thien.” 

 

[331] 

“De groote indruk, dien onze Indonesische kunst op het Parijsche publiek […] heeft gemaakt, 

zal noodwendig hun meerdere belangstelling voor ons land trekken. Hun oogen zullen 

opengaan en zien, dat er ergens in de Pacific een eilandengroep bestaat, Indonesia genaamd, 

wier bevolking gebukt onder vreemde heerschappij om haar vrijheid vecht. Zij zullen tot de 

conclusie komen, dat een volk als het onze met zoo’n hoog ontwikkelde kunstuiting, als die 

zij zelf hebben aanschouwd, onmogelijk bestemd is om ten eeuwigen dage geknecht te zijn 

door vreemde overheerschers, dat zoo’n volk integendeel de kracht zal hebben, om éénmaal 

het vreemde juk af te schudden.” 

 

[350] 

“L'Assemblée,  

Considérant qu'il est du plus grand intérêt pour la France de pratiquer dans [Indochine] une 

politique libérale pour se concilier les sympathies des 20 millions d'indigènes; 

Considérant que malgré [les malentendus regrettables entre protecteurs et protégés], il existe 

parmi l'élite annamite, une fraction sincèrement désireuse de réaliser le rapprochement 

franco-annamite pour le plus grand bien des deux peuples; 

Considérant que les déclarations du nouveau Gouverneur, M. Alexandre Varenne, sont 

conformes aux principes démocratiques; 

Déclarent faire confiance au Gouvernement et attendre ses premiers actes en Indochine.” 

 

[353] 

“Wie bovenstaand artikel van Mr. K.M. Panikkar grondig heeft doordacht, zal in de non-

cooperation without violence van Mahatma Gandhi niet de passiviteit ontdekken, maar den 

grooten revolutionnairen geest, die in dat stelsel schuilt. […] Oppervlakkige beoordeelaars 

van Gandhi hebben te veel gewicht gelegd op de passiviteit, die in wezen slechts als 

voorbereidende actie wordt bedoeld en zien over het hoofd, dat ook Gandhi het geweld niet 

verafschuwt, zoodra hij den tijd daartoe gekomen acht.” 
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[369] 

“[Mijn Vader] eischt daarom dat is mijn excuses ga aanbieden bij Blanda Gila. Mocht ik 

hiertoe niet bereid zijn, dan moet ik terug naar Indonesië, maar het beroerdste is, dat hij zijn 

ontslag vraagt, als ik niet naar zijn raad luister. Hierdoor zullen mijn zusjes en broertje 

armoelijden en het slachtoffer zijn van mijn handelingen. Uit zijn heele schrijven blijkt dat hij 

erger dan een moderaat is. Wat moet ik doen!” 

 

Chapter 4 

[402] 

“1) Slechts een zich éénvoelend Indonesië, onderlinge groepsverschillen ter zijde stellend, 

kan de macht van de overheersching breken. Het gemeenschappelijke doel – de vrijmaking 

van Indonesië – eischt de totstandkoming van een bewuste, op eigen krachten steunende 

nationalistische massa-actie.  

2) De deelname van alle lagen van het Indonesiche Volk in dezen vereenigden 

onafhankelijkheidsstrijd is mede volstrekt noodzakelijke voorwaarde ter bereiking van dat 

doel.  

3)Domineerend en essentieel element in elk koloniaal staatkundig probleem is de 

belangentegenstelling tusschen overheerscher en overheerschte. De tendenz van de politiek 

van den overheerscher naar verdoezeling en maskeering van dit element moet van de zijde 

van den overheerschte worden beantwoord met verscherping en accentueerring van alle 

tegenstellingen.” 

 

[404] 

“Wij zijn hier van oordeel, dat br. D. een verkeerde tactiek heeft gehad, want daardoor 

verwekt hij een teleurstelling van de nationale ‘communisten’, terwijl wij juist er op uit gaan 

om een nationaal blok te vormen met een sterk radicale nationalistische tint én met de 

communisten aan onze zijde. Samenwerking met de communisten doet geen kwaad, 

integendeel versterkt juist de nationale blokvorming, als wij maar onze beginselen niet uit het 

oog verliezen. Zulks is zeer gemakkelijk, wand de Indonesische communisten beoogen in de 

eerste instantie hetzelfde as wij, n.l. Indonesia Merdeka. En het besluit van de communitern 

te Moskou ten vorigen jare verbiedt hen de revolutionnaire nationalisten te bestrijden, ja 

verder zelfs, zij moeten de laatste steunen in hun actie naar de absolute onafhankelijkheid.” 
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[414] 

“[…] [I]k zie in de Indonesische communisten slechts verkapte nationalisten. […] Of zij later 

nog communisten blijven, wanneer wij onze onafhankelijkheid zullen hebben veroverd, valt 

nog te bezien. Maar er is gegronde reden om te betwijfelen. De sociale en economische 

structuur der indonesische samenleving levert geen bodem voor het communisme in 

westerschen zin. Ik heb Semaoen dit indertijd duidelijk gemaakt en hij schijnt dat wel te 

kunnen begrijpen. Ook betwijfel ik of hij in diepste wezen wel een communist is. Hij 

vertrouwt zijn Belanda-partijgenooten niet en schenkt ons zijn volle vertrouwen. Hij geeft 

ons den raad elke samenwerking met de Hollandsche communisten te weigeren. Is dit wel 

communistisch? […] Door samenwerking met hen hebben wij groote kans om hun actie te 

beinvloeden in onze richting.” 

 

[493] 

“Die Holländer machen auf verschiedene Weise in Auslande Propaganda, um Glauben zu 

machen, daß die holländische Kolonisation für Indonesien glückbringend sei. Was ist davon 

Wirklichkeit? Die holländische Herrschaft über Indonesien hatte die Proletarisierung der 

indonesischen Gesellschaft zum Resultat. Die soziale und nationale Struktur ist durch die 

Herrschaft des Großkapitals, das als natürlichen Wächter die Kolonialregierung hat, entartet.” 

 

[495] 

“Es wird nicht notwendig sein, zu sagen, daß sich unter diesen Umständen die nationale 

Bewegung in eine unterirdische Aktion verwandelte. Die Regierung wußte das. 

Bombenwürfe, Ermordung von Komplizen der Regierung waren an der Tagesordnung. Es ist 

die Regierung selbst, die durch ihr despotisches Regime für all verantwortlich ist.” 

 

Chapter 6 

[632] 

“Vroeg of laat zal elk overheerscht volk zijn vrijheid hernemen; dat is de ijzeren wet der 

wereldgeschiedenis. Alleen de omstandigheden, waaronder die vrijheidsbeweging plaats 

vindt, worden mede bepaald door de houding van hen, die de macht in handen hebben. Van 

hen hangt het grootendeels af, of de vrijheidsgeboorte gepaard zal gaan met bloed en tranen, 

of dat het proces zich zal voltrekken langs vreedzamen weg.” 
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[651] 

“[T]erwijl de sociaaldemokraten de werkelijke bevrijding dier Oostersche volken, hun 

ontwikkeling tot zelfbestuur en onafhankelijkheid nastreven, is de kommunistische 

werkzaamheid geen andere dan die Oostersche volken te gebruiken als werktuigen in hun 

eigen Russische politiek. Hoe gewetenloos dat geschiedt, bewijst het uit Moskou aangestookt 

avontuur in Nederlandsch-Indië, waar gerechtvaardigd nationalisme en gerechtvaardigde 

verbittering door Moskou gebruikt werden voor een bloedig oproer, waaruit niets goeds kon 

voortkomen, terwijl de sociaaldemokratie daarna de handen vol heeft om het kwaad dat er 

door gesticht werd te lenigen.” 

 

[653] 

“Op het oogenblik, dat vier leden van de ‘Perhimpoenan Indonesia’ in de gevangenis zitten 

wordt de wereld-organisatie, waarbij zij zijn aangesloten ‘een communistische stichting’ enz. 

genoemd en zij, die er deel van uitmaken ‘marrionetten van Moskou’. De leden van de 

Perhimpoenan Indonesia hebben dit, zonder uitzondering, gevoeld als een aanval in de rug.’ 

 

[683] 

“Pendant l’insurrection et toute la période de répression, les sociale-démocrates hollandais 

(section de la IIe Internationale) ont joué ouvertement le rôle de défenseurs de l’impérialisme 

des Pays-Bas [...]. La tâche essentielle des communistes malais est de reconstruire le parti 

comme organisation absolument indépendant, même au prix de sacrifices très lourds.” 

 

[684] 

“Ik wensch vast te stellen, dat ik de bedoelde overeenkomst teekende, maar dat ik na 

nauwkeurige overweging tot de overtuiging ben gekomen, dat ik door dit te doen een fout heb 

begaan. Ik teekende de overeenkomst onder den dwang van de ontzaglijke terreurregime, dat 

in dien tijd in Indonesie inzette. [...] De gebeurtenissen hebben getoond, dat de Communisten 

in Indonesie, trots de vervolgingen en onderdrukking voortgaan te strijden en dapper te 

strijden. [...] We moeten onder alle omstandigheden op onze onafhankelijkheid blijven staan 

[...].” 

 

[709] 

“Een vloedgolf van fanatisme is van de zijde der sterk vertegenwoordigde communisten 

komen aanzwellen, die alles wat niet communistisch voelt, denkt en handelt, dreigde te 
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verslinden. [...] Reeds te Frankfurt zagen wij, hoe de onverzoenlijken onder de communisten 

alles in het werk zetten om de Liga geheel en al voor Moskou te veroveren. Men is er in 

geslaafd om naar buiten den indruk te wekken, dat de Liga slechts werktuig is van den 

Sovjet-staat in plaats van in de allereerste plaats in dienst van de onderdrukte volken. 

 

[711] 

“De geschiedenis van het laatste decennium heeft toch overduidelijk aangetoond, dat de 

onderdrukte volken wel Moskou voor hun kar willen spannen, maar omgekeerd zich niet 

bereid tonen om door Moskou te worden gebruikt. […] Wat de Perhimpoenan Indonesia 

betreft, haar standpunt bij zulk een geval kan door niemand meer misverstaan worden. Sedert 

meer dan een jaar heeft zij openlijk te kennen gegeven dat zij tactisch en practisch niet 

wenschelijk acht alleen met de communisten de Liga te vormen. […] [W]anneer de huidige 

Liga door haar eigen gewicht in elkaar sort, dan zal het in de toekomst moeilijk vallen om een 

dergelijk verbond van blanken en gekleurden weder te stichten.” 

 

Epilogue 

[728] 

“De reformistische politiek en het hoogst gevaarlijke opportunisme in de burgerlijke, liberale, 

eng-nationalistische gelederen nemen gevaarlijke afmetingen aan. De Partai Bangsa 

Indonesia, de Boedi Oetomo, Pasoendan, en andere klein-burgerlijke partijen van dergelijke 

mentaliteit, waarin […] aspirant kapitalisten en industriëlen, in den dop zelfgenoegzame 

intellectueelen en cultuur-nationalisten, […] heil en onderdak vinden, zijn in wezen de 

revolutionaire actie vijandig. […] Bedoelde organisaties en groeperingen hebben steeds en 

ten allen tijde een belemmerende en verraderlijke rol gespeeld in de massale nationale 

vrijheidsbeweging […] omdat ze direct of indirect belang hebben bij de handhaving van het 

koloniaal gezag en de bestendiging der kapitalistische ‘rust en orde’.” 

 

[729] 

“Wij hebben den heer Hatta gekend als een politikant, die, ofschoon steeds wentelend in het 

reformistische moeras, zoo nu en dan toch eens graag een ‘linksch’ gebaar maakt, om zijn 

door de Perhimpunan Indonesia, voor de werkende massa in Nederland en Indonesia 

ontmaskerde positie, als reformistisch-kleinburgerlijk politicus te bedekken. […] Het 

resultaat van zijn reformistische manipulaties was, dat de nationaal-revolutionaire PI hem uit 



254 
 

haar gelederen wegtrapte en hem voor de werkende massa van Nederland en Indonesia in al 

zijn kleinburgerlijk-reformistische naaktheid aan de schandpaal nagelde.” 

 

[732] 

“Van de vereeniging als zoodanig gaat geen kracht meer uit; haar activiteit is sterk geslonken; 

het revolutionnair vuur (wellicht nog smeulend) verspreidt geen licht meer; al is het waar dat 

zij zich aangesloten heeft bij z.g. communistische mantel-organisaties, z.a. die voor cultuur 

ontwikkeling en anti-oorlog en fascisme. Alleen eenige heethoofdigen en onverzoenlijke 

elementen onder de leiders en leden blijven zich mogelijk elders roeren in woord en 

geschrift.” 

 


