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•, ''^ ... . Ver öl.ag, opeiitiare vergadering van- het Na"tipnaar. Comité "Handhaving Rijks-eenheid" , "gehouden
op 24 Maart 1§ 47 in *0üs Huis" te Enschede»
Aanwezig:

plm* 750 personen, W» o. eenige officieren, onder-of f. én soldaten (zaal ruimt e
800).

Sprekers; Mr, Petrus éimeon Foycrn, geb» t'C. yïn*cho*ent
7:tf)ü4 1S8S, •;?• r--,,/
; ;
. ,
advocaat en. procureurs won, te Enschede,
Thprbéckëlaan 3f president van de Ie
Kamer van het Tribunaal te Enschede, tevens plaatsvervangend kan t onrecht erf.
voorz. van het- plaatselijk comité "Handhaving Eijkseenhe.id" j voorzitter der vergadering» '
',
.
.
.'.
Prof» Mr. Pieter 'S. G-e r brandy, 'gélo. te
Wymbritseradeel, 13-4-1885j won, te
's-G-ravenhage. .. /
Charles Jo'seph: Ignace Marie We,ltër,geb.
te ' s-ÖravëHhage , 6-4-Ï.88Ö, won, te
1 s-G-ravenhagei •-.
.
*

• ,

De vergadering werd te 'omstreeks 20.15 .
uur geopend door MrïP.S«ïïoyonj • die in zijn inleidend woord er op wees, dat deze bijeenkomst niet als
"mosterd na den maaltijd" zou moeten worden beschouwd,
nu het accoord van .Idnggadjati op het punt staat onderteekend te worden, aangezien het wel terdege van
belang is? w at men wenscht t.e onderteekenen en vooral
hoc de uitvoering daarvan zal zijn.
ïoen Prof .Gerbrandy als Ie spr'eker het
. woord nam, werd hij. met, een luid applaus begroet j,
hetgeen ook reeds, bij zijn binnenkomst met Welter
in.de zaalj was geschied,

. ,
.,
,
an/iiaggadjaïi is^aïioê beheer schend* f ij zijii hard beèig, d.,aa-óorlQgf dienwijmet onze böhdgeiiobten hebben gewonnen, t o oh nóg te '
verlleaen» W&t ons comité bove»al ter harte, gaat, is?
wij willen niet alleen den oorlog winnen, maar ook
de vrede,.:
v
•
•
'•"
,
'• . . ' Met wie werd het accoord • van. Linggadjati
gesloten? .De zgn. lndoïïjes,isöhe':regeiering is in feite
een door Japan gelegde ;politieite. tijdbom,gelegd met
het doel, de verloren oorlog -alsnog in een gewonnen
-vrede-

- 2 > 'vrede te veranderen. Soekarno en Mohammed Hatta,
resp»president en vice-president der republiek,zijn,
zooals de feiten aantoonen, werktuigen van Japan
en "bittere vijanden. Reeds voor den oorlog streefden de Japanners er naar om de Aziatische landen te
maken tot satellietstaten.
%Het ware karakter-van Soekarno "blijkt
v uit hetgeen Dr»van Mook op 5 Sopt. 1945 daaromtrent
aan Mount Batten mededeelde, nl.-d.at Soekarno,toon
hij indertijd door de Nederlandscho autoriteiten
werd gearresteerd, aanbood,- om al zijn rovolutionnaire vrienden te'verraden, op voorwaarde, dat hij
zelf zou worden, vrijgelaten. Een. man van een dergclijk karakter is thans de verdragspartner der Nederlandscho Regecring, terwijl deze Regeering wist,
welk een "Qu'isling" deze Soekarno was. Zij wist,
dat Soekarno's cenige doel was: do onafhankelijkheid van Inditt. en dat deze daartoe allo middelen zou
. aangrijpen..
.
De Ncdorlandsqhe Regeering laat dezo
tijdbom nog maar rustig liggen. Ik wil niet "beweren,
dat een explosie de uitwerking' gal hebben, die Japan, ervan gedacht heeft. Er zijn groepen in Nod-r
, Inditi, die trouw gci>leven uijn aan de Nederlandsche
vlag en aan .H-.M* de Koningin en die zelf dit helsche
. ding^willen explodccren, - .• ;
' Er dreig-t nu» ook/^gevaar van een Russischcomraunistisch georiënteerde republiek, hetgeen de
vondst van portretten van S t al ikzelf s van aanwijzingen uit Moskou,in de omgeving" van Soorabaja duidelijk aantoonen.
Moot al hot prachtige werk, dat Nederland
in Inditt hooft verricht, nu verloren gaan?
Hoc is de situatie in do tegenwoordige
.republiek? Fabrieken en cultures zijn stilgelegd,
de bevolking is bezig te verarmen, omdat er geen rust
on orde kwam. Er is hongersnood en or hoorsent rechteloosheid', *tTog; steeds zijn'er- in kampen op middenJava 23*500 me:nschen;:gel-nte-rnö.or(i. Waarom blijven
doze mens eken in-.die kampen zitten?
In de Ie Kamer der 'S t a.t én-Generaal verklaarde Minister Jonkman, dat de afwikkeling hiervan,
na sluiting van hot politiek accoond, gemakkelijker
zal worden. De Minister -erkent dus, dat deze geïnterneerden daar zitten als gijzelaars,, opdat wij de
overeenkomst zouden teeken.cn.
,_. .
-Wij-

~ 3Wij moeten, hetgeen in Xnct-ite gebeurt,niet
alleen good praten mot do bewering-, dat er geschiedenis wordt gemaakt on dat de gang -van .zaken
onafwendbaar is. HiM. de Koningin heeft in Haas?
bekende rode Van 7 „Beo. 1942 '-aangekondigd, dat .men
niet eeyi stap, maar een sgrong vooruit zou maken»
Thans wil men de grondwet en do I dische staatsregeling eenvoudigweg aan den kant zotten*
Br heorscht momenteel oen geweldige "begripsverwarring, een verschijnsel, dat in d-e geheele wereld optreedt* Deze weg voert naar het
communismer Bij ons wordt deze weg geplaveid door
de partij van de Arbeid*
Wat er op het.oogenblik gebeurt, is voor
verantwoordelijkheid van het goheclo Ncdorlandsehc
volk en niet alleen voor de verantwoordelijkheid
van Rogoering en Parlement,'Wij moeten er tegen op
komen, dat er van het Koninkrijk der Nederlanden
een ruïne.wordt gemaakt,, . ,
.• • .'; Wij zullqn er voor vechten om: de., toekomst
van het Nodcrlandseh<3 - volk e-n van, de 70 'm.iliioen
menschen ln,Ned*l:ndib , te 'redden, -Én 0-o.d, van de, hemel aal het ons doen gelukken," •,(IJangdurig/,ö.pplau^*
In -de pauae werden -horiderdon adhaesió-be- ..
tuigingen ingezameld.,, terwijl de',bekende oranjegroene speldjes werden verkocht,., -.'.
."
: Na do pauac trad de spreker1Weltcr op,? welke o.a. het volgende zeit
' .,•
.. , • [•' ;
"Nederland gaf aan de, bevolking in IndiG
•het beste, wat het geven kon.5 rechtf rust, orde
en veiligheid. Hot bestuur in Ncd.Indiö rustte
op 5 zuilen, nl*. Ie de wet op de gronden,2e de
bevolking word gelaten ondel- hot bestuur van eigen hoefden, 3e; hot onderwijs en de opvoeding
op lagere- middelbare- en hoogere .-scholen, 40
"
opvoeding van de bevolking tot-^selfgovornment"
en 5e de rechtspraak op basis van Nc.ddrTandsché
opvatting van onkroukbaarheid en onaantastbaarheid van den Nederlandschen rechter»
• ", Deze vergadering is bedoeld als uiting
van het verzet, dat leeft in ons yolk? tegun de
houding van onze Regéering.. Dit verzet is niet
in stxijd mot onze democratische opvattingon,omdat het openlijk georganiseerd is eri omdat alleen
de wettelijke weg wordt bewandeld.
-Hotseen-

- 4Hetgeen men nu doot met de onderteekening van Linggadjati, is in strijd met ons rechtsgevoel, vont dit is nooit do inzet van de verkiezingsstrijd 'geweest, zeker niet van de K.Y.P.
Indien dit tiet geval wa'S geweest, had ik' nooit
mijn s'tem op de K.V.Pi uitgebracht.
. Men stt)lt het volk voor een voldongen
folt. Ben feit, dat "buiten wet en grondwet om en
niet langs den weg van grondwetsherziening tot
stand komt. Daartegen tcekenen wij verzet aan.Verzet tegen een regcering, die niet sterk en zelfbewust is.
.
De meerderheid van het parlement is
gegaan buiten het mandaat , dat de kiezers aan hen
hebben verstrekt. Het- parlement regeert als meester
van het volk» De Kcgeering gaat nog een sta-p verder en treedt op als meester van het parlement,
door de motie Romme-Van der G-oes van Nat c i s zonder
meer terzijde- te stellen.
/
In het prarlcment is raon het over een
groot aantal belangrijke punten niet ceris.In art.
17 van het accoord staat,dat, wanneer er geschillen
mochten reizen, deze beslist» zullen worden door
een commissie van arbitrage.Hot is dus zoo,dat een
vreemdeling (waarschijnlijk een l^ngclschman) zal
beslissen of de eenheid van hot Koninkrijk zal
blijven bestaan»of niet.
Door de stunteligheid van onze onderhandelaars worden wij in dennck gezien door bekwame
en intellectuecle Indonesiërs, lic verre de meerderenblijkon te zijn van onze onderhandelaars.Ons
volk kan niet verdragen? in den nok.'gezien te worden. De tegenwoordige gang van zaken is geheel
onze 'schuld.- -Wij hebben met eigen land te maken en
niet met B ingeland of Amerika. „
De voeding van onze soldaten in Inditt
kost f,4.60 per dag, dat is -een V 2 milüoc-n per
dag, welk bedrag door•ons in ponden en dollars moet
worden betaald. Wanneer onze troepen van eigen land
leefden, doordat men zich niet in zoo ri klein gebied had laten dringen, dat men nic-t kan genieten
van de opbrengsten van het land, zou ons do voeding
van oen soldaat op 60 cent per dag komen.Ind:.en
hot zoo doorgaat, zullen binnenkort de rantsoenen
der bevolking van. Nederland mócton worden -verminderd,
om onze soldaten in Indift te. voeden. Wij v/ordcn uitgehongerd door de republiek. • i. -
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Met enkele duizenden mariniers leopen
v/ij de geheele " sante:kraam" van de republiek ondersfboven* Voor 1000$ heeft de republiek gefaald*
Wij zijn in de groots-fee •moeilijkheden .
gekomen, dank zij de -politiek, van Sehermcrhorn,
van Mo ök, Log eman en. "J ónkinan,. d ie d énmoe d niet
hebben, om te bekennen* dat zij hebben gefaald,
Dé kwestie met Hartin IBehrmann is er
een sprekend voorbeeld van, 'dat wij steeds verder
zijn afgegleden. Ik zie aankomen,rdat er binnenkort nog verschillende Martin Behrmann's naar
Java zullen komen en ik vrees, dat v/ij ook deze
schepen zullen gaan betalen. We worden dus nog
uitgeschud oökl
Over de Partij van dcPJUrbeid maak ik
mij geen illusies. Deze partij is 'de vrogb.oroidstor
van het communisme. Anders staat iict echter mot
de K«V*P. Ik doe ,-een hartstochtelijk boroep op
die partij een andere weg in te slaan, voor het
te laat is. Laten we de K,V".P. toebiddeh: wijsheid, kracht en voorzichtigheid."
Prof »Gerbrandydv'$rvülgcns in het kort
een. 30-tal binnengekomen schriftelijke vragen,
waarin hij o.m. mededeelde, dat het steeds de bedoeling van de Regeoring in Londen i's geweest om
Jhr.Tjarda van Starkenborgh Stacho.uwer onmiddellijk
na de bevrijding opnieuw tot G.G-. te benoemen,Dr,
van Hoek., die door Jhr.,Tjarda van S»S.?als zijnde
een buitengewoon goed ambtenaar, was voorgesteld
al»s Luit,G-.G», zou in Londen steeds de Rijkseenheid beleden hebben,
.Te omstreeks 23 uur slo'ot Mr.P.S.
Noyon de bijccnltomsté •
Het ovcrgroo.te deel Van de o,anwezigon
bestond uit aanhangers van de A.R,',' ÓiH. , on de P.v.d,
V,_. De sprekers \verden Jaerhaaldolijk door .een. luid
applaus onderbroken.Het" geheel had een.ordelijk
verloop, .
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