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VERTROUWELIJK

Pemflet tegen de FegerIng

Ik heb de eer Uwe Excellentie hierbij aan te bieden een copie
van een pamflet, dat tegen het beleid der Regering is gericht. Dit
pamflet werd aangetroffen in het mede in copie hierbij gevoegde nummer van "De Vrije Pers" van 5 December 1949, dat wekelijks te »s-Gravenhage verschijnt.
Sedert is gebleken, dat het pamflet vermoedelijk in grotere
omvang verspreid is. Te Bilthoven werd het namelijk op 9 December j.l.
huis aan huls bezorgd en wel door een drietal 18 jarige scholieren.
HET HOCTO VAN DS DIENST,

V'
Z.i,.de Minister President,
Z.B.de Idnister van Binnenlandse Zaken,
Z.E.de Minister van Buitenlandse Zaken,
Z.E.de Minister van Justitie,
Z.E.de Minister van Overzeese Gebiedsdelen,
te «s-G-P A V l N K A G E.

Kr.L.Ej.nthoven.

VOLK VAN NEDERLAND!
Het staat onomstotelijk vast, dat de Nederlandse Regering in het
Charter van de Ronde Tafel Conferentie
a. Woordbreuk heeft gepleegd ten aanzien van hetgeen in Art. 3
en 4 van de overeenkomst van Linggadjatie in verband met het
zelfbeschikkingsrecht der Indonesische volken plechtig was toegezegd, terwijl zij daardoor tevens een van de grondbeginselen van
het Uno-charter op,grove wijze heeft geschonden.
b. dat zij, hoewel zij het ontstaan van gewetensconflicten bij de
Nederlandse ambtenaren als een gevolg van de integrale overdracht uitdrukkelijk erkent, deze ambtenaren toch dwingt, op
straffe van ernstige aantasting van hun bestaansmogelijkheden,
als levende have, goeddeels op genade en ongenade, over te doen
aan de R.Ï.S., daarmede in strijd handelende met de „Rechten van
de Msns."
c. dat de Nederlandse Regering nog vóór dat het charter van
de R.T.C, in de Staten-Generaal in openbaar debat is behandeld,
beslissende regelingen met de Republiek van Djocja treft tot het
doen bezetten van Eatavia op 15 December door zes bataljons
T.N.I.troepen, die zullen worden belast met de handhaving van
rust en orde.
De Nederlandse Regering heeft daarmede aan de parlementaire
democratie een ongehoorde kaakslag gegeven^ die feitelijk voor
jeen enkeli democratisch parlement aanvaardbaar moet worden
geacht en die alleen in een totalitair geregeerde staat denkbaar
is en wordt toegelaten.

NEDERLANDERS VERZET U TEGEN DE EERLOZE
GOEDKEURING VAN HET CHARTER VAN DE R.T.C.!
VERZET U TEGEN DE VERKRACHTING VAN DE
DEMOCRATISCHE SPELREGELS EN FATSOEN ! !

Wij eisen een nieuwe democratische regering.

