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Pidato P. Tuan P. H. Kremer
:

i

bagai wakil golongan Belanpa da, P. Tuan P.H. Kremer, Sekre-

| ja merasa ragu2, karena saja ini
hanjalah seorang bangsa Belanda
jang biasa sadja, jang tak dapat
dianggap sebagai wakil dari selubangsa

Tetapi setelah

saja

Belanda.

mengetahui

dari pihak jang terdapat

dalam

masjarakat Belanda jang seharus
nja boleh dianggap lebih dari pada saja sebagai wakil dari golo-

|
|

ngan bangsa Belanda disini, bahwa mereka sekali-kali tidak akan
merasa dilampaui bila saja

jang

melakukan ini, maka dengan

gi-

rang hati saja terimalah undangan tuan itu sebagai seorang bang-

sa Belanda jang biasa.
Tuan Ketua jang terhormat!
Agaknja tuan mengambil saja
dalam pilihan ini, oleh karena kenjataan

dalam

tahun2 jang achir

sesudah peperangan

ini di Indo-

nesia, jani: Saja telah bertindak
pada berbagai-bagai
pertemuan

sebagai wakil bangsa Belanda. Sa
ja telah mendapat kehormatan,
pernah
duduk dalam
Parlemen
—. dan dalam Dewan Sulawesi Sela-

tan atas nama
bangsa
— duk

golongan penduBelanda.
Pe-

'doman jang saja pergunakan dalam pekerdjaan pada kedua Dewan

Perwakilan

tersebut,

ialah

kerdja-sama jang erat dengan golongan penduduk lain, agar supaja tertjapai pembangunan nusa

dan bangsa jang pesat di Indonesia Timur pada

chususnja,

dise-

luruh Indonesia pada umumnja.
Pikiran sintese.

Hal ini dapat saja lakukan, tuan Ketua
jang terhormat, karena
saja dapat bertingkah laku menu-

"3

Keterangan djuru-bitjara P.P.
F. di Den Haag.

bersama2

(Aneta). Djuru bitjara P.P.F,
di Den Haag mengeluarkan keterangan sbb.: Menurut peraturan
tata tertib (Bab 5 pasal 20 sub
1), maka wakil2 golongan2 ketjil
dapat turut serta dalam sidang

pleno, djika salah satu dari delegasi menjatakan maksudnja untuk
itu. Untuk menghindarkan salah

paham, oleh djurubitjara ditegas-

sat pada hari Rabu

sore dengan

ketahuan Menteri Van

Maarse-

veen ketika beliau meninggalkan
ruangan persidangan. Kemudian
beliau kembali keruangan persida-

ngan 'bersama2 dengan Sultan
Hamid II, Anak Agung dan Su-

selamanja saja usahakan mengam

bil keselarasan antara golongan2

penduduk,

sebagai dasar

da wakil2 itu mendjelaskan pen-

ngawasan
supaja persetudjuan2
dita'ati, perhubungan2 luar negeri, hak menentukan nasib sendiri,
perdjandjian2
“dengan lanskap2

dapatnja.
:
i
Persetudjuan bulat tentang hal
“ini dalam kumisi pusat kami tidak
lihat dalam peraturan2, demikian
Blaauw.
— Rapat resmi Kumisi Pusat K.
M.B.
Wartawan istimewa Aneta di .
lam Ruangan Treves pada

hari

Van Royen, Stikker. Anggota2
delegasi P.P.F.: Sultan. Hamid,
Anak Agung,

Suparmo dan ang-

parmo. Dari pihak Belanda sesudah itu tidak diberikan komentar

gota2 delegasi Republik:

dapat perhatian besar dari pihak

ngan pendjelasan ini, bahwa Ku-

lebih atas keterangan jang men-

pesuratkabaran Belanda.
Dari pihak P.P.F. -diberitahukan kepada Aneta, bahwa keterangan jang membitjarakan peraturan tata tertib jang dipersoalkan
ini dikeluarkan,
berhubung
dengan beberapa komentar
dalam

soal inj dalam surat2 kabar Belanda. Wakil golongan ketjil
Blaauw menerangkan kepada A-

neta: Kami

sudah
cd

sd

5

membatja perJANngkutan,
LAM,

2

gd

wa kumisi pusat menentukan, ke-

pentingan2

mana

bersangkutan

dengan golongan2 ketjil, akan te-

2 tapi djika kumisi pusat sudah me-

mutuskan,

kepentingan2 mana

rat

Hatta,

Rum, Pringgodigdo. Pembentukan Kumisi2 seperti diketahui de-

misi Ketata-negaraan politik dise-

Ph

”

.ngena

untuk

TnaN

Sebagai nasionalis Belanda.
"Tuan Ketua

jang

saja tidak pernah

lah dengan

terhormat,

menjembunji-

kan sesuatu, bahwa

saja bangsa

| Belanda dan saja berbesar

hati,

— karena saja bangsa Belanda. Saja
pertjaja, bahwa baik kalangan
bangsa Indonesia, maupun kalangan bangsa Belanda jang telah

" pernah bekerdja bersama-sama de
ngan saja, mengetahui dan meng-

insafi hal ini,
Kerdja sama hanjalah dapat di
lakukan dengan ichlas dan subur,
bilamana penghargaan diri dihormati dan batas perangai ta' diJampaui.

Me.
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Tanggal bersedjarah.

Terhadap tanggal 17 Agustus,

| “ki2 dan perempuan jang sudah
menderita dengan semangat ksa— tria, kengerian tempat2 tahanan
Djepang dan jang telah berniat
|.

dengan tulus-ichlas akan turut bekerdja dalam pembangunan kem-

bali Indonesia, dengan ta' meng“indahkan kepentingan diri sendiTi, memandang kembali akan tang
gal ini, sebagai satu hari permulaan masa kengerian baru dan masa
kesedihan jang ta' terhingga bagi
| bangsa Belanda,

Tetapi Tuan Ketua jang terhor
tmat, saja memandang hari ini se-

bagai satu hari jang besar artinja
bagai semua siongan penduduk.
“

Hati sanubari saja menggerak-

kan saja datang kemari dengan
tulus ichlas. Masa kesulitan besar,
rintangan, kesalahan, keketjewaan dan kesalah-fahaman sudah di
alami, tetapi meskipun demikian,

bangsa Belanda ta' pernah kehila

ngan kemauan jang tulus dan ber
sama-sama dengan golongan pen
duduk lain siap sedia turut mema
djukan keselamatan nusa ini. Pen
dirian inilah selamanja kita ambil
sebagai petundjuk dalam perkum-.

pulan2 kami bangsa Belanda, Da
lam usaha kitapun hal ini dinjata
kan dengan perbuatan,

Dan saja boleh mengatakan,
'Tuan Ketua jang terhormat, bahwa sesudahnja empat takun jang
penuh kesusahan itu lampau, di-

mana maksud kami jang baik disangkal, sekarang tjahaja telah
mulai tampak dipermukaan bumi.

(Pemimpin2 Indonesia telah memperoleh persesuaian faham dan
pendirian, sehingga banjaklah jg
menjerupai dinding perpisahan

besar dan dalam semangat

jang

ta' melihat-lihat kesalahan

jang

k

-

ratan2 apapun
-

didasarkan at s perasaan2

e

jg
“

'baharu sadja saja gambarkan diarajakan hari ini kami insaf djuga,

. bahwa tanggal 17 Agustus bagi
ra'jat Indonesia .mendjadi satu
jang ta' palambang kebangsaan

' da tempatnja mendapat keritik da

“ri luar, karena disini kita berada
dalam suatu alam perasaan jang

Sutji, dimana

dipendamkan,

tiap2 pikiran harus

Sa

Oleh undangan Tuan pada saja selaku bangsa Belanda, untuk
hadir dalam hari perajaan gembi-

ra Indonesia ini, Tuan Ketua, sa-

ja berpendapat, bahwa dari pihak

Tuan ada'kemauan untuk kerdja
sama,
£
AS
Sebab itu saja pertjaja, bahwa
katakan “atas nama

bangsa Belanda, bahwa kami semua siap sedia untuk mentjurahkan tenaga kami untuk memadjukan negara ini, pun dalam keadaan dan suasana jang baru,
Bahwasanja saja menghargakan undangan Tuan Ketua, hal
itu njata, oleh berdirinja saja disini.
Haa
- Dan saja berdiri disini, dipenuhi dengan semangat Ratu kami
jang dulu, Seri Ratu Wilhelmina
dan pengganti Beliau, Seri Ratu
Juliana djundjungan

kami

ngenangkan tanggal 17 Agustus
ini selaku pembaharuan kehendak
kami untuk kerdja sama.

Ada

tempat untuk kami.

Pemerintah Indonesia
| telah sering menjatakan,

dalam Indonesia

jang

Timur
bahwa

merdeka

Konperensi

Indonesia

bahwa Republik dan P,P.F. tentang beberapa soal telah menda-

dan

Belanda

sedang

P.P.F,

K.P-B.B.I.

4

ana.

tika:

Renja2

rang mengharap,

bahwa

tidak a-

lam membitjarakan
soal ini,

lebih landjut

Pihak Republik

menerangkan,

bahwa dimaksudkan oleh Delegasi Republik, supaja selekas mun
kin disusun undang2 dasar semen

Aneta

ini nanti

tara,

sehihgga

segera

kembali di Djakarta

sesudah
dimulaikan

dengan mewudjudkan soal itu ser

ta sudah disusun suatu organisasi
jang akan menerima kedaulatan

dari Pemerintah Belanda.
Aneta

selandjutnja memberita-

kan, bahwa pihak Republik ber-

langan ketjil, tempo2 dalam ikala-

maksud, djika mungkin, djuga se-

Jama berdjalannja K.M.B.

ngan delegasi lengkap untuk mengetahui pendapat2
kalangan2
Den Haag dan Djakarta tentang

untuk

mengadakan persediaan2 lengkap
tentang suatu pemerintahan, dalam mana dipikirkan penjusunan
Badan Perwakilan Rajat semen-

berbagai2 soal, tentang mana terdapat banjak keterangan2, sehing
ga perlu diadakan pertukaran pi-

tara di Djakarta jang terdiri dari

atau me-

Delegasi2 Republik dan P.P.F,
jang hadir pada K.M.B. dan
mungkin ditambah dengan anggo-

djika soal ini nan-

ti diperbintjangkan, soal itu dapat
dimadjukan dalam bentuk wor-

ta2 K.N.LP,

is

akan hari

obat2 dan perka-

ngan membawa

kas2 telah melarikan diri dengan
memakai kapal motor. Diduga,
bahwa mereka telah menggabung
kan diri dengan kaum gorela.

Hari Selasa malam disekitar
Bandjermasin terdapat perkelahi-

an tembak-menembak. Djuga disekitar Kandangan terus terdapat
sehingga Wali Da-

diperlui.

Dalam pada itu wartawan Ane

te mendapat kabar, bahwa : sebuah

jeep dan oto2 berlapis wadja te-

lah tiba di Bandjermasin dari Hu

lusungai, tetapi kira2 9 buah oto

tidak tiba ditempa
hingga lalw lintas sudah terputus.
#Aneta selandjutnja
Wartawan
menerangkan, bahwa kedatangan

terlambat djenderal major Suhardjo dan pentjulikan terhadap be-

Indonesia men"

berapa pembesar2

desak pada Gabungan Buruh Kalimantan untuk mengirim kawat

kepada W.T.M. dan Kumisi Pusat Bersama di Djakarta dengan

desakan, supaja

Pusat Bersama
belum tanggal

Kumisi

wakil2

sudah datang se26 Agustus, se-

dang mereka djuga memadjukan,
bahwa pentjulikan2 menimbulkan
ketakutan dalam kalangan2 pega- “
wai di Borneo dan djika tidak le
kas diambil tindakan2,

PERSLAH2 STENO SIDANG2
TERBUKA K.M.B.
Pada
Negara

Perusahaan Pertjetakan
boleh didapat
perslah2

steno dari sidang2 terbuka, K.M.
B. dalam bahasa Indonesia, Belanda dan Inggeris,

gedung2

sawah2,

rangan.

— REPUBLIK DJUGA

hen-

DIWAKILI.

Republik Indonesia menerima
' undangan Ecafe (Economic Coo-

peration Administration for the
Far East) untuk menghadiri konperensinja di Bangkok. 'Wakil2
Republik jang ditundjuk, ialah Ir.

komisaris2
Pada gambar diatas terlihat pertemuan
tinggi Angkatan Laut Inggeris dalam ruangan perteBLS,
muan Admiralitet di London,

Dipokusumo

orang

peringati tanggal 17 Agustus ini
dengan kejakinan, bahwa betapa
berdjuta-djuta sekalipun
ra'jat
kita sekalian, bila kita hanja ma-

LALU-LINTAS. ANKESUKARAN
TARA REPUBLIK DAN LAIN2 DAERAH INDONESIA.

dapat ditjapai oleh sikap permu-

Pada hari Rabu sore Departemen Perekonomian mengadakan
pembitjaraan2 tidak resmi di Djata untuk mentjari penjelesaian
PNP kesukaran jang didapa
t

. ts,

4

dalam praktek lalu lintas

antara

Republik dan lain2 daerah Indonesia, Dari pihak Republik turut
serta Menteri lalu lintas Ir, Laoh.
Dari pihak Belanda hadir Van
Hoogstraten, De Villeneuse dan
kolonel Droog dari Departemen
lalu lintas, pertambangan 'dan in-

dustri,

dan

Ir.

Supardi

Prawironegoro, dibantu oleh daa

dapatlah kami bersama tuan mem

3

keadaan

ini dibuat sesudah perintah

BD

La

akan mendjadi lebih buruk.

tikan permusuhan
dan
dimak
sudkan memperbaiki buah2 pepe-

kemudian

inkan hanja oleh kerdja-sama dalam semangat keichlasan dan persahabatan,
1s

KEKATJAUAN2 DI KALIMANTAN
SELATAN.
Sa
Lebih dari 20 orang2 pengerdja
rumah sakit di Bandjermasin de-

ngerdjakan

jang gilang-gemilang dan olehnja

. suhan satu sama jang lain, mela-

|

ibadat, sekolah2, pekerdjaan2 pengairan2, djambatan2 dan gedung2
pemerintah. . Tindakan2

ta-

nusia ketjil djua, kebahagiaan ta'

binet di Djokja.

satu minggu untuk bersama2 me-

ngan dengan mempunjai kepertja
jaan penuh

Ir. Laoh. achir minggu ini akan

memberi lapuran tentang pembitjaraan soal ini dalam sidang 'ka-

Menurut surat kabar ,,Sedar”,
maka pembesar2 Republik di
Bantam
mengeluarkan
sebuah
pengumuman, dalam mana
kepada semua warga negara Indonesia dari umur 16 sampai 50
tahun diperintahkan memberikan
tenaganja selama 8 djam dalam

persaha-

berdjabatan

aan aa

UNTUK MEMUGAR KERUSAKAN2
KARENA PEPERANGAN.
—

kingpaper jang sesuai dengan tja
ra bekerdja dalam kumisi,

peringatan ini djuga hi-

Indonesia

dengan resmi dibuka dan gudang2 itu masih penuh
dengan
karangan2 bunga,

lam.hari depan.
Sesudah Konperensi Indonesia
Raja soal ini diserahkan kepada
kumisi bersama jang terdiri dari

Pendirian itw adalah dianut oleh segenap bangsa Belanda, Tuan Ketua, dan djika pikiran ini pa
“da hari

pabe-

ialah, bahwa

rik itu baru mulai bekerdja. Satu hari sebelumnja, pabrik itu

konvoi terdiri dari beberapa puluh

Dasar da-

dup bersama-sama didunia, guna
keselamatan kedua belah pihak.

dan

api

perusahaan
Tjorong asap
sudah terlamenjebabkan
jang sangat

dimana dia sangat

derland: dalam suasana kemerdekaan dan jang suka rela dapat hi

Kerdja-sama
batan.

menjedihkan

dimakan

erah Bandjar, Mohammad Said,
tidak bisa pergi ke Bandjarmasin,

“kan terdapat
lagi kesusahan2 da-

kan, sehingga sudah diketahui, de
ngan djalan bagaimana beberapa
soal harus diatur,
Delegasi Belanda pada hari2 jg
achir mengadakan perundingan2
pandjang lebar, tempo2 dalam ka

.ngatur, supaja,

33 dan 31 mungkin

jang datang dari
pembuatan gula.
paberik itu mungkin
lu panas, sehingga
kebakaran tsb. Hal

perkelahian2,

dan dalam kalangan Indonesia o-

mempwmjai bentuk jang tetap, dji
ka atjara K.M.B. sudah ditetap-

kiran untuk menambah

Beberapa gudang2
simpanan
di Amsferdam baru2 telah terbabar habis. Gudang2 Oudescham

penumpang partikelir jang pergi
orang2 Republik dan Federal unHulusungai dari Bandjarmasin
ke
tuk mengerdjakan terus hal itu“
t tudjuannja, se

.

workingpapers
kabar, bahwa

KEBAKARAN BEBERAPA GUDANG DI AMSTERDAM.

limatan, bahwa Mahkota 'dianggap sebagai kepala Uni, diterima.
Soal lain tentang mana terdapat persetudjuan “dalam prinsip-

nja, adalah Undang2

— Working papers.
Tentang

BELANDA.

dudukan Mahkota, karena penga

bahwa bangsa2 Indonesia dan Ne

dan

achir2 ini, dima-

Sesudah

Raja babakan kedua diterangkan,

jang

pada saja, djika saja berdiri dide
pan tuan. Pun kami bangsa Belanda di Indonesia Timur rela me

buku kedjadian

da bahagian lain tentang soal2 jg
mengenai Indonesia dan Belanda
seperti Uni.

bersabda, bahwa adalah tjita2nja,

dup dalam hati sanubari bangsa
Indonesia, maka orang2 Belanda

na pula dengan ichlas kami me-

n

da disediakan tempat dengan segala senang hati.

Semangat kepertjajaan itulah
Tuan Ketua, jang memberi ilham-

tas dari pihak Belanda, untuk me

na

dan berdaulat, pun untuk bangsa
Belanda jang berkemauan baik a-

saja dapat

katan perang. federal dsb. dan pa

jaitu berganti2

Republik,

' Sidang pertama dari Kumisi Pu

Negara dan Ketata-negaraan: Un
dang2 Dasar untuk sementara

dan Republik pun telah berdjabatan tangan dengan kepertjajaan

lihat hari ini selaku perlambang,
ialah hari, diana kami kuntjikan

ki

Pusat,

anggota

Dalam Kumisi Urusan2 Hukum

itu telah hilang lenjap. Nederland

jang

M

CE

|

perasa-

telah lampau, tetapi hanja melihat
kemasa kemudian kita bersama,

Kita mengerti,

2

mengandung

an kesal.

Tjahaja mulai terang,

banjak diantara sebangsa saja
mempunjai kenang2an jang sedih.
Amat banjak bangsa Belanda la-

ti Kumisi

oleh

mendapat

Tetapi Tuan Ketuajang terhor
mat, saja datang kemari ini, tidak

memulai
pekerdjaannja "untuk
maksud itu, sedang dari pihak Re
publik Aneta mendapat
kabar,
bahwa pihak itu telah selesai dengan beberapa rentjana workingpapers pada bahagian satu tentang 11 soal2 intern dari R.L.S. se
perti pembahagian pendapatan de
viezen antara negara2 dan pemerintah pusat, pembentukan
ang-

sat berdjalan 215 djam lamanja.

E

ketata-nega-

nomi. Dalam Kumisi Militer: perpat persetudjuan lengkap dan dasetudjuan2 militer dan penarikan
lam menjusun workingpapers itu,
kembali tentera Belanda.
Dalam ' baik pihak Republik, maupun piKumisi Kebudajaan: perhubungan
hak P.P.F. mengindahkan hasil2
kebudajaan. Dalam Kumisi Sosijang terdapat dalam
konperensi
al: kedudukan
menurut hukum
tsb., demikian dibefPahukan kepa
dari amtenar2 sipil jang pada sa'da Aneta oleh kalangan2 konpeat penjerahan kedaulatan berada
rensi. Dalam mengerdjakan soal2
dalam djabatannja.
itu lebih djauh, maka workingpaPertemuan pertama dari Kumipers kedua delegasi Indonesia a'ssi2 ini ditetapkan pada hari Djukan berlainan, karena di Djokja
- mat pagi djam 10 untuk memberidan Djakarta mereka tidak memkan kesempatan kepada
mereka,
bitjarakan soal2 itu sedalam2nja.
supaja dalam minggu
ini djuga
Antara prinsip2 umum jang sekasudah memulaikan pekerdjaan me
rang telah “disetudjui, demikian
reka. Telah
diputuskan, bahwa
terdengar dalam kalangan2 konpimpinan Kumisi2 tersebut, seper
perensi Indonesia, adalah soal ke-

3

“pembahagian pekerdiuan jang

Kumisi

wor-

raan 'P.P,F, pada hari Rabu pagi .

dan berlangsung dengan lantjar

pemba

maka

kingpapers.

Urusan2 Hu-

gerak-

-

Sua Pradja, kebangsaan dan kewarga-negaraan, pertukaran komi
saris2 tinggi, Pulau Irian. Dalam
Kumisi Keuangan dan Ekonomi:
perhubungan2 keuangan dan eko-

djika perlu boleh menghadiri si'
kum Negara dan Ketata-negara- dang2 Kumisi tersebut.
Komunike
mengachiri:
,,Dean”. Diputuskan, bahwa delega- .
si2 pada hari Kamis pagi sebelum | ngan suara bulat semua 'pemimdjam 12 akan diberitahukan ke- . pin2 delegasi2 dan K.P.B:B.I. menjatakan pendapat mereka, bahpada sekertaris djenderal oleh
wa Konperensi telah mulai dalam
anggota2, penasehat2, para ahli
suasana baik dan orang umempujang ditundjukkannja untuk kumi.
si2 tersebut, sehingga penetapan. njai pengharapan penuh, bahwa
akan
dilandjutkan
kumisi mendapat ketetapan. Me- Konperensi
but ,,Kumisi

gerik saja dan memadjukan pikirran sintese,.

penjerahan kedau-

latan, Uni Indonesia-Belanda, pe

Rabu dibawah pimpinan
van
Maarseveen.
Rapat diadakan dalam suasana
menjenangkan
dan dalam roch
kerdja-sama sebagai
dinjatakan
oleh kumisi pusat.
Kumisi Pusat mempunjai anggota2 Belanda: Van Maarseveen,

lesaian sidang pertama kumisi pu-

rikat, piagam

wadjiban memberi kesempatan pa

kumisi pusat.
TS
Keterangan ini diberikan oleh
djurubitjara P.P,F. sesudah penje

ngar sesudah diberikan idzin oleh

waktu bagi Negara Indonesia Se-

suat

ketua berke-.

Den Haag mengawatkan tentang
rapat resmi dari kumisi pusat da-

mana memang ternjata, t

an sebagai Sekretaris Djenderal,

—, maka

kan, bahwa menurut tata tertib
tsb. diatas, wakil2 itu dapat dide-

AI...

Pun dalam liggkungan djabatan saja di Kementerian Penerang-

hal mana memang harus

mengerdjakan

k

| utjapkan sebuah pidato atas na-.
ma penduduk bangsa Belanda, sa

Delegasi? Konperensi N fadia Bundar
menjusun ,working papers" masing”.

Delegasi P.P,F... seka-

sedang

AN ah

(paja saja pada hari ini suka meng

-Djuga
rang

BO»

sampai

INDONESIA

dab

ber-

AR

sebagai

Nada

pi-

| ditangan saja untuk meminta su-

penduduk

No 209.

assisten,

Untuk menghadiri konperensi
Unesco di India ditundjuk
Mr,
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Pembukaan sekolah. untuk tahun pengadjaran 1949/1950:
15 September 1949.
Pada sekolah ini ada 2 bahagian:
1
I.) Bahagian Ilmu pembangunan (Bouwkunde)
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