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Gemeenschaope 11 jke actie
van Ked.erland.se 'vrouwen
Ik heb de ser Uwe Excellentie hiernevens ter kennisneming
aan te bieden copie van een stuk d.d. September ,j.l. van de
"Gemeenschappelijke actie, van Nederlandse Vrouwen", handelende
over een tot U te richten smeekschrift.
Ter bekorting moge naar de inhoud daarvan verwezen worden,
/
HET HOOffD V^I DS DIT5MST,/'

ÏLT .L."Sinthoven.
Aan Zijne Excellentie
de kluister-President,
te
s7 1 3 4 - '49

AFSCHRIFT.
GEMEENSCHAPPELIJKE ACT IS VAN tfSDSRLANDS E VROUWEN.
Secr0J Van Hogenhoucklaan 134 - Den Haag»
-*-]—•
'

/

--

1 ---

— - ----- ..... -T - .

r

- ______ •

'

\ .

.

• •*' • J * . • • •
*£"•>"*

&

' ••

,

.
'•

'

'

"s-Gravenhage, September 19490
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WIJ wenden ons met het volgende tot de
'
"
.
*
*>
poeders, vfdare, Vrouwen, broers, zusters, verloofden, familieleden, vrienden en bekenden van
onze militairen in Indonesië of van hem, die
reeds teruggekeerd zijne
r

In Den Haag wordt gepraat, terwijl in Indonesië onze zonen,
worden overvallen en verwond of vermoord. Nog staeds, ook nu,
na d» laatste order "Staakt het vuren"0
In diepe rouw gedompeld moeten velen van ons het nameloos leed
dragen en «r in berusten, dat eon zoon, die opgewfckt, vol goede
moed, vertrok, die arme geterroriseerde bevolking rust en veilig
held té brengen, nimmer zal wederkeren,,
En hoevelen van ons lijden mee met hun zoon, die verminkt terug
keerde of geestelijk geslagen is ? 3n welke ^troost hebben wij,
dia zonen verloren in Djocja, dat door onze troepen ontruimd
noest worden, terwijl het volk mat tranen in de ogen hen zag ver
trekken of smeekte mee te mogen gaan ?
WIJ HSBBBH ÏÏI3T EENS DB TROOST VAH DE OPOFFERING, DIS HST GOEDE
BLIJVEHDS, BRACHT i

Wreed zijn aij die zo spelen met onze gevoelens. Men zeide ons
wel, dat zij rust en veiligheid brengen0 Maar wat betekent dit,
wanneer zij deze niet mogen handhaven ? Het betekent, dat voor
nieta hun leven gewaagd en geodfferd wordt;
Geloof de verhalen niet, dat onze troepen niet sterk genoqg w§qe
on overxal orde en rust te handhaven0 Dit werd hun verhinderd e
bovendien zweeg de bevolking, die ons genegen is, uit vrees doo
ÖÖJB in de steek gelaten te worden en overgeleverd aan de terroristan0 B. zijn nu eenmaal machten, die wensen, dat de republie
keinsé leiders en met hen de T.N.Io de republiekeinse soldaten,
die zoveel grwweldaden op hun geweten hebben, hun macht behouda
Dit is hogere politiek, waarvan ü en wij niets begrijpen, maar
waaraan onze zonen ten of f ar vallen. Weet gij bijv., dat de
rapporten van de militaire waarnemers raxfx van de ÜNGI, door
personen aan de ÜNCI verbonden, vervalst doorgezonden werden
naar de Veiligheidsraad, zeer tot nadeel van onze troepen?
De Amerikaanse journalisten» die helaas grotendeels omgekomen
zijn, hebben die ontdekt en in Amerika gepubliceerde
Seloof ook de praatjes niet, dat de Republiek ooit in oprechtheid de order "Staakt het vuren" gaf0

Bovendien zijn nog vele Inroepen, di« "de Republiek niet gehoor-

TSEGBET lOOITp DAf DB MESSTB SLACHTOFFERS VIELEN TIJDBHS DE
ZOGENAAMDE BE STANDS» SS "STAAKT HST VTJRES"--• *ERIOD15So
Wij hebben ook hat r4oht te weten waarvandaan de Republiek
di* barooid is en van onze regering, behalve materialen, gelden
ontving - 10 millioen gulden voor ondérhouds- en representatiekosten van de lepublikeinse Regering, {100,000 gulden voor de
Republikeinse delegatie en nu weer 210 millioen gulden voor,
ja waarvoor ? - wapens en munitie krijgt en waarmee die betaald
worden.
Ook hebben zijö die met inzet van hun leven in Indonesië hun
plicht deden recht op een behoorlijk bestaan onder eigen vlago
Waar dit in Holland, overbevolkt als ons land raakt, in de toekomst niet meer mogelijk zal zijnp biedt Nieuw fnl Guinea uit-

komat. De bevolking van Nieuw GuAnea heeft uitdrukkelijk tegenover onze Regering en de UNO de wens te kennen gegeven , een
hechte band met Nederland onder Nederlandse vlag , te willen bi
houden en niet in de Verenigde Staten van Indonesië opgenomen
te willen worden. Onze zonen, onze mannen, kunnen in samenwerking met het volk daar, Nieuw Guinea tot ontwikkeling en grote
bloei brengen, zich z^lf an h-on nakomelingen ean behoorlijk bestaan ferzokerend hiermede, naaat de meer ±&km id<8°°ele taake
BËSBFT DE KRACHTJ VOORAL VAN ONS, VROUWSN J
Laten wij ons daarom verenigen en ons met een smeekschrift wenden tot de Minister- President, opdat voorkoken worde, dat onz<
zonen verder nodeloos gevaar Ippen in Indonesië l
Wij moeten aan hot werk gaan an onze naasten aansporen ons
hierin te helpen. Wij sluiten asn lijst voor handtekeningen
in9 met het verzoek d=?ze zo snel mogelijk, als het kan binnen
enkele dagen, van handtekeningen voorzien, naar onas SECRETARIAAT - VAH HOGüNHOUCKLAAN 134, D3N HAAG - te willen zenden,,
Meerdere lijsten zijn op aanvraag verkrijgbaar, of kunnen zelf
gemaakt worden, terwijl nerhaald wordt hetgeen boven de door
ons gezonden lij at staat.
Werk zo anel mogelijk, want wij «x kunnen er op da ze wijze zak"'
toe bijdragen, dat aan toestanden, waarbij met onze militairen
de gehele Europese en de ona goedgezinden Indonesische .gemeenschap gevaar Ippen,, een einde komt,
Indien hat mogelijk is met een kleine geldelijke bijdrage de
kosten te helpen bestrijden zullen wij daar ze^r dankbaar voor
zijn. tfen actie, als deze kost zeer veel geld en elke bijdrage
hoe klein ook is welkom. Als ieder een kwartje zo geven kunnen
wij daarmede de kosten oestrijdon l
Als het U onmogelijk'ia, aen bijdrage to gsvon, denk er om,
niemand dia hot U kwalijk neemt» Maar ga wel onmiddellijk aan
het werk, or ia goen tijd te v«rlin7.en0 H-.^t is voor onze zonen
over ze-3, en voor hen: die reeds t epuggeke.^rd zijn ó
Geef deze brief door, d a - r niet alle adresyen ona bekend zijn.
Stortingen bij de N^d 0 - Ind0 iSCOMPTO Maatschappij- Lange
Vijverborg 13p Den Haag- ten gunste van de gemeenschappelijke
Aotie van Nederlandse Vrouwen0
Girostortingen op nummer 328915 ten name van Mev 0 W 0 van "t
Eood- Gerth van Wijk- Den Haag- met vermelding: smeeksc&riftc
Postwisaela aan een der leden van hot Bestuur, te weten:
Mevr, J 0 Aoell- Wijnstra, Van Boetaelaarlaan ^03, Den Haag0
Mevr0 J 0 Hillebrandt- 3tark9 Laan van Meedervoort 96b, Den Haa
Mevr0 W e Mandes da Costa, Prederik Hendrikplein 43» Den Haeg0
Mevr0 W 0 van "t Rood- Gorth van Wijk9 Van Hogenhoucklaan nr.34
Den Haago
Namens ds Gemeenschappelijke Actie van
Nederlandse vrouwen^
w 0 go Wo van "t Rood-Gerth van Wijk0
Voorzitster.
PoSo Binnenkort-hopnn wij U ook nader to berichten over onze
hulpactie ten' bate van Nederlanders, die in Indonesië in
nooÉ verkeren.

