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or bolce:

ëp Vrijdag 4 Juli 1947, des avonds te plm,
in de grote zaal van de "Sociëteit" gelegenuur,

aan de
door het corai té ; Handhaving Rijkseenheid, afdeling Almelo.
Als sprekers fungeerden;/Dr.tJiW.Moyop Rannoft en de heer
M. L» F* Daj-crttrr,/vofnaoodolijk beiQu «uiiUijde te Pi

e Grotestraat te Almelo., -e-es Ind ie -avond behouden
het corai té ; ̂ Handhaving Rijkseenheid," afdeling Alm

De vergadering "wftötbeaocht door plm. 110 personen, terwijl
de zaal plaats b4*d# aan circa 7OO personen.

Na de opening vöft de voorzitter, waarin dez<
mededeelde, dat het aantal bezoekers ver/jé beneden de ver-
wachting was gebleven, werd hat woord verlejejQd..J^nJDr-
~ W. Meyer__Ranneft. Spreker gaf een "bverzicht-van de~bnt-

na de oorlog in Indië en kwalificeer-
de het optreden van de Commissie Generaal als j"daar wordt
wat afschuwelijks verricht"/'De rechtse oppositie juicht
nietjaldus sprekerVaaar de Regering is vast gelopen in
Indië en er iets groots heeft kapot geslagen. Thans zijn
er vplstrekt andere dingen nodig dan die, welke momen-
teel gebeurend Spreker wees er op dat voor de revolutie
in Indië welvaart heerste en er een grote productiviteit
aan de dag werd gelegd, doch dat thans de leuze overheersl
"Nieuwe orde, lege borden".

j*, Spreker memoreerde een paar kenmerken van
Indië zoTnet was n.l. dat de massa het <$aar niet te rijk
had, doch de welvaart^was er groter dan in Brits-Indië en
de overige dominions.^De bevolking van het land was zeer
heterogeen, doch het samengaan van alle rassen vond ner-
gens zijn weerga. Het optreden van Japan heeft er revoluti
gebracht en de drang naar nationalisme kwam hierdoor naar
voren, dat nadarhand^ewust werd gesteund door de Luite-
nant-Gouvenejjj*Y(^9ieonderhandelde met Soekarno, de colla-
borateur, wgjjké- slechts een klein gevolg achter zich
heeft. Overleg helpt niet tegenover een gewapende macht
in Indië. Gezien het standpunt der wereld en Indië zelf,
zal met overleg een ramp van honger en ellende volgen,
daar de Republiek haar waarborgen niet kan nakomen.
Jngeland heeft doelbevgyst de Republiek gesteund^ terwijl-
Jpreker tevens weesrojfïhet Russische ge vaar/J3

(T^De Commissie Generaal en het Departement
van-Buitenlandse Zaken, heeft haar taak op schromelijke
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[wijze verzaakt en gehandeld in strijd met de grond- en
[strafwet, waarover valgcno oprelcor te zijner tijd de
Istrafrechter zal hebben te besli8sen./Wat er ook gebeurt,
yoigene opr-okcr konrb- het oude Indiê^ïiet terug^ terwijl
iHfl-riq-sjg...aitnatio ona Het leger^^rote sommen geld keat,
édt wij uiteindelijk niet kunnen betalen. De Republiek
weet dit ook en stuurt het daarom ateeds weer aan op uit-
stel van beslissingen; van haar standpunt gezien een slim
en verstandig spel. De Republiek kan geen garantie geven
voor de handhaving met eigen krachten, Dit kan Nederland
alleen en daarom is het noodzakelijk dat we een ander
Indië-beleid kr i j ge n.^Spreker maakte bezwaren tegenMe
huidige verkeerde en onvoldoende voorlichting in binnen-
en buitenland inzake de Indie-kwestie en memoreerde dat

43e inmorele toestand van corruptie en connecties in het
Indië beleid*moeten ophouden. Q

C'Wat gedaan moet worden^ aldus spreker»"*moet
geöaan worden met eigen kracht en daarom wensen wij an-
dere mensen, omdat/êe»e gef§caia hebben.^ ^u-

Ten opzichte van^v.d. Pol en Schermerhorn ve**-
vt««4 sprekeradat deze^geen liefde voor het land hebben en

f i dat'ze de regels niet precies spelen/'Na vervolgens op de
v "̂* aanwezigen een beroep gedaan te hebben om het standpunt

van'Handhaving Rijkseenheid^naar. binnen en buiten uit
te dragen,/'sloot spreker moti^QEr^ropaflanröigtJLSoh woord.

Tijdens de pauze werd getracht.de do^/Pj^of.
Gerbrandy op het tijdstip der vergadering^eB^yffie mèElEè

rede, door middel van een ggflmQsinstal-
latie in de zaal uititoyaenden. hetgeen mislukte door
technische storinf^3 * ̂ V"'

Vervolgens werd het woord gevoerd door gerrrer--
£*gjf M.L.F. Bajetto, die er in zijn betoog op wees, dat
wi^j. Nederlanders verantwoordejLUJc blijvan voor het gees-
telijk welzijn/ der/bevolking. ̂ hekelde ifde onvoldoende
Berichtgeving en voorlichtingen binnen- en buitenland,

grote massa aaldus spreker, re ken t nog op Nederland om
ae dictatuur te ontlopen en zoekt bescherming onder de
Nederlandse vlag. fidSfolijkt e«k uit de brieven der
Nederlandse jongens, hoe de bevolking vervolgd en gekne-
veld wordt door de Republiek? Spreker noemde het een
grote fout, dat met een kleine groep, n.l. de Republ. de-
legatie is onderhandeld over het grote geheel van be-
volkingsgroepen, dat over de Indische Archipel verspreid
woont, zonder dat er zekerheid bestaat, dat al deze be-
volkingsgroepen achter de Republiek staan.^Tte wil van
de Republiek is; los van de Nederlanders en een centraal
regerend Indië .«a fee' grijpt daarvoor naar ieder middel
om de Nederlanders te kleineren. Als de Republiek zich
zelf zou kunnen regeren, zou het een misdaad van Neder-
land zijn om in Indië te b lij ven r aiduB Gpr-okor..^ maar
er zijn Nederlandse mensen, Nedenlandse ervaring en Ne-
derlandse energie voor nodig om £fet- te leiden.

SoeRarno verzoeKt net Nederlandse leger te
verminderen en gaat het Republiekeinse leger mobiliseren.
Als zijn maning gaf jpi-ckti Ie kannen» dn,t"ffe ge vecht s-
waarde van het Republiekeinse leger "gerlnglis en eert Java

<"tj2£L_in korte tijd aan het Nederlandse gezag onderworpen -wet
kunnen worden, ook als door de Republiek de tactie^der
verschroeide aarde zou worden toegepast. Zolang Luitenant
.Generaal van Mook op zijn positie gehandhaafd blijft is
er geen andere wending mogelijk, hoewel de legering wel
over andere middelen beschikt^ doch deze niet wil gebrui-
ken, Waarom dan zoveel geld uitgegeven aan een legermacht
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welke zijpfiiet wil gebruiken/De opzet van de Republiekei
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nen is Nederland zolang aan ö§^r§atte>hcmden» tot
financieel uitgepuït is, toffwijT aljnffifSulrElJttg verant-
woordelijk JfS voor de chaos van Indi'é-ec aldaar millioene
door honger en terreur omkomen. ****̂ m

Java wordty-aldub bprekui^ ernstig, bedreigd,
aar de nieuwe Regering links socialistisch?gtreef-t -en
preker vrftfig^izi^h^af, of dit de K.V.P. niets zegt.3

In dit verband 4>ptmpaa;rfr spreker, dat de politieke advi-
seur van Soekarno in Rusland is opgeleid, jftaako-hot vog-

yt Ut? fta^t-wi-w spreker -irgr van mening, davhet beter is de
methode der verschroeide aarde toe te passen, dan de eer
van Nederland te ver gooien^ Kan de Regering hierin niets
veranderen, dan dienst zij te verdwijnen^ Volgens spre-
ker wordt het hoog tijd aan de Repubiiekeinse macht paal
en perk te s tellen,/-ée«'steeds maar weer conaessies te
verlenen/ Ma oen propagandiatisch wuurQ sluit '—

Nadat door Dr.J.W. Meyer Ranneft -éo Binnenga-
, ^ komofi vragen waren beantwoord, werd met het zingen van

( ï twee coupletten van hè t" Wilhelmus^.' de» bijeenkomst ge-
sloten^

Het Hoofd van de Plaatselijke
Inlichtingendienst,
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CENTRALE
GEHEIM^ . . .

• — ; 's-Gravenhage 21 Juli 1947*
No-B.18200 ' ' Javastraat 68.
Dict»H.TypiMN.
Onderwerp: Comité Handbéving _ ' (111539

Rijkseenheia. . LQ.' (112778

VERSLAG;van een op Vrijdag 4'Juli 1947Ï des
avonds te plnu 8 uur, in de grote aaal van de "Sociëteit"
gelegen aan de Grotestr'aat te Almelo» gehouclen ïndië-
avond door het comité «"Handhaving Rij les eenheid", afde -
ling Almelo.

Als sprekers fungeerden» Dr*Jan Willem MEIER
•RAMEFT, gebi te Ifegdan (N.O.Ï») 31-10-1887, won* te
's-Gravenh'age en Majp Louis frans BAJEïïO, ge"b» te Mr»
XJornelis (N.O»I») 22-4-1881, won» te 's-Gravenhage,

De vergadering werd bezocht door plni»110 per-
sonen» terwijl d<5 aaal plaats ^bood aan circa 700 perso-*
nen, ;. ,. ", ' - \ .

Na de .opening door dé .voorzitter, waarin deze
laededeèTdé", dat het aantal bezoekers ve.r beneden de vér-
wachting was gebleven, werd het \voord verleend aan Dr»
j.W.MYER EAKSEïT. Spreker gaf een overzicht van de ont-
wikkeling tijdens en na de oorlog ,in Indi'f en kwalifi -
ceerde het optreden van de Commissie Generaal alsi"de/:.r
wordt wat afschuwelijks verricht-"»,-"ite rechtse oppositie
juicht nüet", aldus spreker, "daar d« Regering is vast
gelopen in IndiS en er iets groots heeft kapot geslagen,
Thans zijn er volstrekt andere dingen nodig dan dié, wel-
ke momenteel gebeuren", 3preke-.r wees er op dat voor de
revolutie in IndiS welvaart heerste en er een grote pro-
ductiviteit aan de dag werd gelegd, doch dat thans de
leuze overheerst "Nieuwe orde, lege borden"»

Spreker memoreerde een paar kenmerken van In—
diS zoals het was n,l» dat de nasea het danr niet te
rijk had, doch de welvaart 'was' er groter dan in Brits -
Indie en "de'overige dominions, "De bevolking vr.n het
land was zeer heterogeen, doch het samengaan van alle
rassen vond nergens zijn'weerga. Het optreden van Japan

Verzonden aani ^ , .
ZéE. de Mznistevr van Binnenlandse Zaken
2* E «'de Minister van Justitie,
Commissaris der Koningin in de Provincie Overijssel
Hoofd Generale Staf III B ' - ,-
Hoofd Sectie III M» I, £«» Marine s taf.
HoofdcommissaGis vr.n .Politie 'te Amsterdam
Hoof de oomies arie van1 Politie te De n'"Haag '
Hoofdeomnissarie van Politie te Rotterdam
HoöfdcoïHjiisÊTaris van Politie te Utrecht
Hoofdcompiissaris' van Politie te Groningen '
Z«E«de Minister van Övaraeese Gebiedsdelen*
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heeft er revolutie getracht en cl e drang naar nationalis-
me kwam hierdoor naar voren, (lat naderhand bewust werd
gesteund door de Luitenant—Gouverneur'-Generaal die onder-

rhandelde met Soekarno, de collaborateur, die slechts een
klein gevolg achter zich heeft* Overleg helpt niet tegen-
over een gewapende macht in Indiö. Gezien het standpunt
der wereld en Indie zelf, zal .net overleg een raap van
honger en ellende volgen» daar de Republiek haar waar -
borgen niet kan nakonen, Engeland heeft doelbewust de
Republiek gesteund"Spreker wees* -voorts op'hetBuEBische gvaaP*

"De Connissie Generaal en het Depr/rteaent van Bui-
tenlandse Zaken, hs- f t ha f-„r tar.k op schromelijke wijze
verzaakt en gehandeld in strijd net de grond-en straf -
wet,, waarover te sijner ti jd de strafrechter zal hebben
te beslissen. Wat er ook ge beurt i hè t ' oude Indifi ko.:rb
niet terug. Het leger kost grote soaneja geld welke wij
uiteindelijk niet .kunnen betalen. De Republiek weet dit
ook en stuurt het daarom steeds weer aan op uitstel van

.beslissingen} van haar £"teandpunt .gezien een slia en ver-
'standig'-spel," De Bepubliek 'kan geen garantie geven voor
de handhaving net e i ge n., kracht e n. Dit kan Nederland al -
leen en daarom is hét noodzakelijk dat w'e .een ander In -
diö-beleid krijgen". Spreker ra.ic.kte bezwaren tegen "de
huidige verkeerde en onvoldoende voorlichting in binnen -
en buitenland inzake de Inf.ië-kweetie11 en isaoreerde
dat "de immorele toestand van corruptie en connecties in
het Indie beleid" .noeten ophouden. ;

"Y/at gedaan moet worden", P.ldug spreker, "aoet ge -
daan worden net eigen kracht en daaron wensen wij anr.e ••
re aensen, oadat^ degenen die thans-hèt bewind voeren ge-
faald hebben**

. Ten opzichte van de heren v.d.Pol en 3 c hè r.-ie r hor/,
zei spreker, dat dezen ge^n liefde voor het land hebben
en dat rtae de regels niet precies spelen". Ha vervolgens
op de aanwezigen een beroep gedaan te hebben oa het s taal-
punt van "Handhaving Rijkscenheid" naar buiten uit te
dragen, beeloot spreker aijn rede.

Tijdens de pauze werd getracht de door Prof.Ger -
brandy op het tijdstip der Vergadering voor de radio-on-
roep gehouden rede, do':r aiddel van ee^i geluidsinstalla-
tie in de zaal fcetr gehore té brengen, he.tgeen mislukte
door een technische storing,

Vervolgens werd het woord gevoerd door M.L,F.BA-
JETTO, die er in zijn betoog op wees, dat de-Nederlanderr/,',
blijven voor het geestelijk welzijrTde'r 'Indische bevol -
king. Voorts'hekelde hij de onvoldoende berichtgeving
en voorlichting betref f ende Inclitf in binnen-en buiten -
land. "De grote 'aas s a", - aldus spreker, "rekent nog op
Nederland o .a de -dictatuur te ^ontlopen en zoekt bescher-
ming onder de Nederlands^" 'v"la"g, • ; Het blijkt uit de brie-
ven der Nederlandë-e jongens, hoe.de bevolking vervolgd
en gekneveld wordtydoor- de Republiek"., Spreker noe.;ide
het ,een grote fout, datvnet een ;kleine groep', n.l, de

-••3 :--
^verantwoordelijk - . . .
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Republ»deIegatie is onderhandeld over het grote geheel
van bevolkingsgroepen» dat over de Indische Archipel
verspreid woont, zonder dat er zekerheid bestaat* dat al
deze bevolkingsgroepen achter de Republiek staan» f'De
wil van de Republiek is i los van de Nederlanders en een
centraal regerend IndiÖ, Zij grijpt daarvoor naar ieder
middel oa de Nederlanders te kleineren» Als de Republiek
zich zelf zou kunnen regeren, zou het een misdaad van
Nederland zijn on in IndiÖ te blijven» naar er zijn Ne-
derlandse mensen, Nederlandse ervaring en Nederlandse
energie voor nodig oa haar "te- leiden

Soekarno verzoekt liet Nederlandse leger te vér-
minderen en gaat het Republikeinse leger mobiliseren»
De ge vecht s waarde van hst Republikeinse leger is gering
en Java zou in korte t i jd aan het Nederlandse gezag on-
derworpen kunnen worden, ook als docr de Republiek de
tactiek der verschroeide aarde zou worden toegepast» Zo-
lang Lul t e nant-Gouverneur-Generaal van Mook op zijn PO-
sitie gehandhaafd blijft is er geen andere wending no —
gelijk, hoev/el de Regering wel over andere middelen be -
schikt, doch deze niet wil gebruiken» Waaroa dan zoveel
geld uitgegeven aan een legermacht, welke zij toch niet
wil gebruiken? De cizet van de Republikeinen is Neder -
land zolang aan de praat te houden, tot het financieel
uitgeput, is» Inmiddels is Nederland verantwoordelijk
voor de chaos van Indiff waardoor aldaar millioenen door
honger en terreur omkomen»

Java wordt ernstig "bedreigd, daar de nieuwe Re-
gering links socialistisch is»/In dit verband beweerde
spreker, dat de politieke adviseur van Soekarno in Ru3~
land is opgeleid,

De heer BAJETTO was van mening, dat "het beter
is de methode der verschroeide aarde toe te passen, dan
de c-e r van Nederland te vergooien1'» "Kan de Regering
hierin niets veranderen, dan dient zij te verdwijnen"»
Volgens spreker wordt het hoog tijd aan de Republikeinse
aacht paal en perk te E te Hen, en 'op te houden "steeds
naar weer concessies te verlenen^

Nadat door Dr.J.W.MBYEH JtóHiNEiFT enige vragen wa-
ren beantwoord, werd met het zingen van twee coupletten
van het "Wilhelmus" de bijeenkomst gesloten*

/Spreker vroeg zich af,, of dit de C.V.D.
K*V.P»niets zegt.

CollidB.



POLITIE HAARLEM.
No. 16/1947. •tr.:'r ;

Openbare Vergadering van het
gehouden op Maandag, 21 Juli 1947» in de gemeentelijke Concertzaal
te Haarlem. :
Spreker: Iit. Gen. M.L.F. BAJETTO.
Onderwerps Het politieke Schaakspel in Indië in Woord en Beeld.
Aanwezig plm. 1000 personen, plaatsruimte plm. 1250 personen.

Spreker was van mening, dat,nu de onderhandelingen in Indonesië
een volslagen fiasco waren geworden, het Nederlandse militaire appa-
raat in staat zal zijn de orde en rust te herstellen. Spreker "be-
toogde, dat het merendeel der Inheemse bevolking bang is voor de Re-
publiek en zich maar al te graag onder Nederlandse bescherming stelti
Voorts gaan, volgens spreker, de Nederlandse belangen parallel aan
die van Indonesië en omgekeerd» Hij wees op het Kapitaal, dab thans
renteloos in Indonesië ligt, waardoor ook geen deviezen aan Neder-
land toevloeien, wat zich o»a. zou wreken in het schaarse voedsel—
pakket, de slechte tabak enz. enz» Spreker critiseerde de Republiek
sterk, deze zouden in hoge mate aan zelf-overschatting lijden.
Volgens spreker hebben én Dr. van Mook én de twee laatst overgeble-

(^ ven leden van de Gom. Generaal, tot aan het laatste gefaald en die-
v nen zij te verdwijnen! In deze is ook de huidige Nederlandse Rege-

ring schuldig,' aldus spreker, deze huppelde maar achter de Republiek
aan en praatte eindeloos met de Indonesiërs. Slechts onze militaire
macht is thans in staat millioenen van honger, ellende en dood te
redden. De Regering heeft aldus spreker, verklaard het militair op-
treden zo beperkt mogelijk te houden. Volgens spreker leek deze ver-
klaring veel op een concessie aan Dr. van Mook en de Partij van den
Arbeid. Tevens vroeg spreker zich af of na het beëindigen van het
beperkte Nederlandse militaire optreden, weer door Dr. van Mook en as
Oom. Generaal onderhandeld zou worden, of zo als spreker het sar-
castisch uitdrukte, "zal Engeland weer bemiddelen?" Tenslotte wees
hij op het Communistische gevaar, dat in Indonesië dreigde.

Volgens spreker zouden op Java groepen republikeinse militairen
met Communistische emblemen getooid zijn. Ook zou in de nieuw ge-
vormde Indonesische Regering zekere Alimi zitting hebben, een per-
soon, die 12 jaar in Rusland geweest zou zijn, terwijl ook Vice-
President Hatta onder communistischen invloed zou staan. Hij besloot

, met de leuze "Beter één Rijk dan twee ruïne's".
vv Bij de gehouden rondvraag stelde een der aanwezigen voor^iamens

de gehele vergadering, aan de Regering het aftreden van Dr. van Mook
te eisen. Dit verzoek werd echter door spreker, gezien de huidige
omstandigheden, niet verantwoord geacht.

Na de pauze werden lichtplaatjes vertoond over Indonesië, die
overigens van geen belang waren»

De vergadering had een regelmatig verloop, ongeregeldheden deden
zich niet voor.
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Antwoord op schrijven van:
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Onderwerp: Openbare vergadering
van de Bond "Nederland en Indle één".
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APELDOORN, 26 Jul
Telefoon K 6760-4041

Vofgno.

28JUU1-

<*f'7-'

Ik heb de eer U hierbij beleefd te doen toekomen een verslag
betreffende een alhier gehouden Openbare Vergadering van ce Bond "Ne-
derland en Indië één" in de schouwburg "Tivoli", op Donderdag 24- dun 1

1, alwaar "ais sprekers inzake Indonesië optraden:

F.

a. Dr. Meijer Ranneft,
b. ̂ rof. Gonggrijp, Hoogleraar aan de Handels-Hoge-School

te Rotterdam.
£>e commissaris van politie plv.,

AAN DEN HEER Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,

\ te
's-QRAVENHAGE

(H.C.P . v.d. fferff)

Model G U



POLIT1S

A P E L D O O R N
NO. 4^# ^ ^-^

R A P P O R T .Onderwerp: Openbare VergadeiLng
van de Bond "Nederland en Indië

f f neen.

Op 24 Juli 1947 is door ons,
Gerrit van HOTEEIEN, inspecteur van politie te Apeldoc

tevens onbezoldigd rijksveldwachter, en Martinua van &SIST,
hoofdagent van politie te Apeldoorn, tevens onbezoldigd rl~
veldwachter, na daartoe bekomen opdracht, bijgewoond een m
re vergadering belegd door de Bond "Nederland en Indie één'
houden in de Schouwburg "Tivoli", die plaats biedt aan eire
600 personen, gelegen aan de öieuwstraat te Apeldoorn.

De vergadering werd om 20 uur door de plaatselijke voc
ter de Heer RSIJNTJBS, wonende Koppeliaan 3 te Apeldoorn» $
die na een korte inleiding het woord gaf aan een der aangel
digde sprekers, de Heer Dr .MEIJER RANNEFT, oud-vice-voorzi1
van de Raad van Indie.

Spreker richtte zich tot de vergadering met het onder*
"Inzicht en plicht inzake Indi'ê" . Hoewel wij,aldus spreker,
stemmen met de in Indie genomen reherings-maatregelen ten e
zien van het politionele optreden, leven wij niet in een vi
roes. Wij hebben niet gejuicht over Linggadjati en doen di1
thans ook niet. Onze gedachten gaan uit naar de soldaten* I
jaren praten is menjf thans over gegaan de kanker uit te snj
Wij hebben altijd geweten en onder de aandacht van de Regei
gebracht, dat deze ziekte niet met praten te bestrijden va]
Gelijk asperine voortreffelijk tijdelijk verlichting brengl
neest men er geen ziekte mede* De slagzin "Nieuwe orde, Ie f
borden*1 heeft toch zeker de republiek wel bewaarheid. Deze
sen waren en zijn niet in staat orde en welvaart te brengei
erkennen, dat onze regering voor een moeilijke taak ge plaai
was, ^na de capitulatie van Japan. De Nederlanders hadden nj
Indie moeten verlaten, doch SCHERMERHDRN vloog mar Enge la i
de evacuatie uit Indië was een feit. Hij verklaarde, dat w:
fantasie moesten hebben. De collaborateurs en idealisten ms
SOEKARHO aan het hoofd vonden het heerlijk onder het oog ve
Engelsen de republiek uit te roepen* Dit uitroepen van de 3
bliek hadden de Engelsen met een handomdraai kunnen voorkoc
Er bestond in Indiegeen haat tegen de Nederlanders. Ze lee:
in vrede met de bevolking. Het gedroomde doel tde vrijheid'
hongersnood, haat en verschroeide aarde. Dat is de republi*
Nu het schip kapot geslagen is, tracht men althans nog de j
ken te redden. Zoals reeds gezegd staan wij achter de rege:
maatregelen ten aanzien van Indie. Wij staken nu onze petil
om blijk te geven de regering niet dwars te zitten, hoewel
geenszins moet worden uitgelegd, dat wij thans achter de r<
staan.

Prof.GOHQGRETP, Hoogleraar aan de Handels-Ho ge-Sc hooi
Rotterdam, die de vorige spreker opvolgde, begon zijn betoc
het aanhalen van ciAaten uit een pas verschenen boek van e«
Rusland uitgeweken communist, getiteld "ik koos de vrijheid
De wijze waarop deze schrijver de toestanden in het Ruslam
Stalin beschrijft, overtref£e-n in zuiverheid alle andere s<
vers over deze materie, aldus spreker.

In.



In "ik koos de vrijheid" is een communist aan het woord,
vanaf zijn geboorte de Russische toestanden heeft beleefd en
de overtuiging kwam, dat vrijheid een begrip is in Rusland. 3
dat onder Japanse overheersing geïnfecteerd is met het Japane
super-fascisme is een gevaar voor heel Azië* Anderhalf jaar g
den heb ik reeds hierop gevezen. Ik erkenflx dat de laatste td
wel iets veranderd is dienaangaande, doch »an kan nog niet ze
dat het fascisme in Indië niet meer bestaat. Wij hebben de ve
woording voor Indie en onze plicht is de vrijheid en het red
aldaar te waarborgen. De echte vrijheid kan echter niet besta
indien niet beperking van vrijheden wordt opgelegd.

Enige van de aanwezigen stelden schriftelijke vragen bel
fende het gewapend optreden in Indië. Deze werden door de Hee
MEIJER RANNEFT naar genoegen beantwoord. Deze vergadering wei
circa 22.30 uur met het zingen van het Ie couplet van het Wi]
mus gesloten.

De bijeenkomst, welke een zeer ordelijk verl&op had, wei
door circa 150 personen bezocht.

Aldus naar waarheid opgemaakt dit rapport.

Apeldoorn, 25 Juli 1947.
De rapporteurs,voornoemd,
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VERSLAG, van een gehouden openbar,
"De Harmonie" te Leeuwarden, uitgaande va,
ving Hijkseenheid, afdeling Leeuwarden.

vergadering in :

comité Handha-

- Op Woensdag 2 3 Juli 194? te 20 uur w«r*d er een openbare
vergadering gehouden iri "De Harmonie" te Leeuwarden, uitgaande
van het comité Handhaving ïïijkseenheid,, afdeling Leeuwarden,
w. ar als spreker optrad de heer Dr.FeüZLleteau de Bruin(verdere
personalia niet bekend» r

Deze gaf een overzicht van de gebeurtenissen in het laats-
te halfjaar, die honderdduizenden Indonesiërs en honderdtallen
ïïederlamders het leven zou hebben gekost»

Hij veroordeelde de politiek van deze regering. Vooral de
geleide economie zou ons, volgens hem naar de afgrond voeren,
ja zelfs tot het communisme.

Hij zette uiteen, hoe Hijkseenheid een principiële oppositie
moest blijven voeren. Over de toekenning van zelfbestuur aan de
Indonesische volkeren zou geen verschil bestaan. Maar de rijks-
eenheid zou moeten gehandhaafd blijven in een federatie van de •
vier delen: ITederland, Oost-Ind-ie, Suriname en Curaeau en geen
unie van souvereine staten, die eenzijdig het samengaan zouden
kunnen opzeggen, wanneer zij dit wilden.

Hij kwam tot de conclusie, dat deze regering, doordat zij de
democratie vertrapte-en door haar slapheid een bedreiging
vormde voor onze historische roeping, weg moest. ^

Ook Dr.van Mook zou door zijn dictatoriaal optreden moeten
verdwijnen.

Na de pauze werden enige vragen door spreker beantwoord.
Op de vraag, waarom de regering het communisme bevorderde

door nog sit-down stakingen "coe te laten, antwoordde spreker,
dat wij in een democratisch land leefden, waar stakingen nog
geoorloofd warétï, doch dat stakingen breken ook geoorloofd was*
waarop in de zaal werd geroepen, dat SE dan allemaal mee zouden
doen.

De volgende vraag was;"U erkent, dat wij 6 maanden te laat
in Indonesië zijn begonnen. Bent u niet van mening, dat wij nu
voor de wereld van onze vredeswil getuigd hebeen1,' waarop spre-
.ker antwoordde, dat deze regering de schuld droeg, omdat er
door haar geen of een zeer slechte propaganda was gevoerd,
over de juiste toestand in Indie en het buitenland niet juist
was ingelicht.

Verdere bijzonderheden deden zich niet voor.
Te omstreeks 10.30 uur werd de vergadering gesloten.
Ongeveer 2̂ 0 personen woonden de vergadering bij.
Zaalcapaciteit: 975 personen.
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Openbare debatavond tussen de Pa]
tij van de Arbeid en Comité Hand-
having Rijkseenheid te DoetincheD

E A P P O R.T.

Op Donderdag 17 Juli 1947 1?e 19.30 uur werd in de Sociëteit
alhier, door samenwerking tussen de Partijvan de Arbeid en Co-
mité_ Handhaving Ei jks eenheid v een Jjj£aj&ïand gènouaeir,' Wa&Ptoé'
~aoör~het Comité H.H. was ui'fgenodigd Prof, Dr. V. J. KOOTNGSBEEU
GES en door de P.v.d.A. Jha*. J. A. W. de JOHGE.-

De zaal was tot in d"ê uiterste hoeken gevuld toen de leider
van deze avond, de Heer 'tKELIJNSE, directeur van het Rijks-Opvoe-
dings-Gesticht "De Kruisberg" alhier, de aanwezigen hartelijk
welkom heette en de indeling van de avond bekend maakte. Beide
sprekers zouden in eerste instantie elk een half uur mogen spre-
ken, terwijl na de pauze aan elk nog 20 minuten spreektijd ver-
leend zou worden en hierna voor ieder nog 10 minuten. De gehou-
den loting wees als eerste spreker Jhr. de JONGE aan, die zijn
rede begin en de huidige opstand der Indonesiërs hun verzet te-
gen het koloniale stelsel noemde. Hij verdeelde dit stelsel in
drie tijdperken. De eerste periode spe 1de zich af in de tijd
van het handelskapitalisme, de O.I.C., die naar het monopolie
streefde. De winsten bedroegen toentertijd 15$, hetgeen de Indo-
nesiërs aagen als vorm van uitbuiting van hun nationale welvaart
De tweede periode is die van het in 1830 ingestelde Cultuurstel-
sel, dat de bevolking verplichtte één vijfde deel van haar grond
af te staan voor een door de Hollanders verplichte teelt. De
derde periode is die van het kapitalisme tot ongeveer 1900, waar-
tegen van Indonesische zijde wel verzet was, doch dit was niet
prlncipiee 1. Nederland kwam te laat met de instelling van een
volkareéd en bovendien is dit volwaardig parlement steeds een
klucht geweest - aldus; spreker - daar het,ondanks het feit, dat
zijn invloed steeds groter werd, slechts adviezen kon uitbrengen
In 1936 weidde motie Soetardjo, om te komen tot zelfbestuur, ver>
worpen. Het verzet der Indonesiërs dateert niet uit de tijd der
Japanse bezetting, maar was reeds jaren daarvoor duidelijk merk-
baar, ofschoon niet ontkend kan worden, dat bedoelde bezetting
heeft medegewerkt tot het stasren naar vrijheid en onafhankelijk-
heid. Het is een zich bevrijden van Europese druk, evenals dit
het geval is in de landen als Vietnam, Birma, India, Egypte,
Irak, Philippijnen e.a. De Republiek is geen fasoistisch-oommu-
nistisch mengsel, dat als kenmerk draagt een gelijkvormig regiem
En als de Indonesiërs onwillig zijn is het dan in de eerste
plaats aan ons hier in te grijpen? laat ons niet te trots zijn.
Slechts als de laatste middelen toegepast zijn en nog geen op-
lossing verkregen is, moet mei de sancties van andere landen ge-
zocht worden naar een andere weg dan die van overleg.-

Vervolgens kreeg Prof. Dr» V. J. KONINGSBERGEB. het woord,
die in zijn rede op de geweldige ernst van de toestand wees i.v«
m. de toekomst van Nederland en Indië en deelde mede, dat hij
door zijn tien jaar lange arbeid in deze gewesten de bevolking
van hoog tot laag kende en er een buitengewone syppathie voor
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voe!4e. Spreker gaf toe, dat de O.Ï,C» Inderdaad handelsdoelein-
den naajaagde. Dat in 1830 het Gultouratelsel werd opgericht
vond zijn oorzaak in het feit, dat na de mislukte pogingen der
Ned. Handel Maatschappij een staatsbankroet zeer nabij was, zo-
wel voor Indie" als voor Nederland, welk stelsel - naar men hier
in Nederland nog niet weet - in 1867 weer i.» afgesohaftf Onder
Nederlandse leiding is de bevolking op Java van 5 millioen tot
50 millloen gestegen, welke niet - zoals de Heer De JONS® voorgaf
uitgebuit zouden worden, want allen beschikken ovtr eigen gron-
den» welke door geen Europeanen gekocht kumnen worden» Het grote
probleem is volgens spreker het z,g# big* de dag leven der Ooster-
lingen. Wat het nationalisme in Indie betreft, zo vervolgde spre-
ker, is de millioenenbevolklng hieraan nog niet toe. Slechts twee
groepen, die naar onafhankelijkheid streve», zijn naar boven ge-
komen. Haar nationaliseme is echter blind voor sociale verheffing
en ik tart een ieder hier een voorbeeld van te noeman. Ik spreek
van avond opzettelijk niet over Mnggadjatl. Wij zijn Nederlan-
ders en hebben getekend, waarbij ik aan toevoeg ook niet helemaal
tegen deze overeenkomst te zijn» Wel wil ik het hebben over de
2 millioen inheemsen, die maandelijks sterven* Slechts door in-
tensivering van de landbouw, aanleg van irrlgatlewerken e.d., op-

,—. richting van hospitalen ena* enz», kon de bevolking in leven wor-
v_ den gehouden* Dit alles is sedert de Japanse invasie verdwenen*

Ettelijke gruwelen, door spreker met name genoemd, zijn na de
capitulatie door de Pemoeda' s bedreven, hetwelk door Nederland
werd gesanotêonneerd.en waartegen van de zijde der H.E. met
kracht werd geprotesteerd. In de Hepubliek zou momenteel geen to-
talitair systeem het bewind voeren, omdat er partijen o&afhan&e»
lijk van elkaar zijn opgericht. Ik ken een laad - zo eindigde
spreker - waar ook geen fascisme heerst, maar waar een partij
doet alsof zij de enige is.-

De Heer 2>e JONGS diende hierop alsvolgt van repliek; "Het
spijt aiij voor de waardigheid van het professorale ambt van Prof.
KOJSINÖSBlRöER te hebben moeten constateren, dat hij op het sen-
timent zijner toehoorders is gaan werken. Het is geen debat-tech-
niek aan te komen met gruwelverhalen. Ik zou op mijn beurt de
gruwelen op Gelebes bedreven door onze eigen Nederlanders naar-
voren kunnen brengen* Bovendien heb ik bemerkt, dat Prof, £©#!»&£
BKS6SR niet kan rekenen* Als er inderdaad zoveel mensen stierven,
als hij hier vertelt, zou er momenteel op Java niemand meer le-

f ven* De door hem genoemde cijfers zijn ongeoorloofd en gaan ver
beneden de standing van iemand met een universitaire opleiding.-
Wat de gruwelijke toestand in het republikeinse gebied betreft,
moet ik mededelen, dat er van Nederlandse zijde een boycot be-
staat tegen invoer van medicamenten. Vanzelfsprekend is de bevol-
king in de randgebieden er het slechts aan toe. Wanneer men ech-
ter over de fiepubliek spreekt, moet men over het binnenland spre-
ken en dan minder hartstochtelijk en meer met feiten.-

Slechts een gering percentage Indonesiërs kan lezen en schrij-
ven dat het resultaat genoemd mag worden van eeuwenlangeNeder-
lands-Ned.Indische lotsgemeenschap I Voor de oorlog is er door
Missie en Zending veel tot stand gebracht, uit deze kringen, de
onbaat zucht i gen dus, zijn vrijwel allen als voorstander» van
gadjati naar voren gekomen» Als de onbaat zucht! gen er voor zijn
en de baatzuchtigen er tegen, weet ik genoeg ".-

Be Heer KONINffSBEaöBR begon zijn repliek met de mededeling
diep teleurgesteld te stijn door het verwijt van sentimenteel te
zijn geweest* Is het sentimenteel te spreken over de gruwelen
die tijdens de Duitse bezetting alhier bedreven zijn? tT moest
zleh schamen de nagedachtenis van de mensen, die dit ondervonden
hebben, zo door het slijk te sleuren. Toorts zou Xndii , volgene
berekening van de vorige sprefcer, uitgestoken zijn, wanneer aan
mijn bewering geloof gehecht zou moeten worden. Bedenkt echter,
dat mensen niet alleen dood gaan, maar ook geboren worden. Het
geboorteoverschot is zeer groot, zodat het 100 maanden ZQU duren,
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alvoreas van totale uitsterving gesproken kan worden. Als het in
liet republikeinse gebied werkelijk ao goed is, dan zwemmen de Ma-
doerezen zefce£ voor hun plezier naar Nederlands gebied. Dat de
mensen na 300 jaar nog niet lezen of schrijven kunnen» vindt zijn
oorzaak in het feit, dat de Inlaader haast tot studeren gedwongen
moet worden. Errzljn echter in de periode van 1916 -t 1930 in to-
taal 11.000 scholen gebouwd. De enorme verschillen maken een ver-
gelijking met Nederland onmogelijk. Br worden fouten gemaakt door
dat deel van het volk, dat IndiS niet kent» maar het beter weet.1*

In antwoord hierop zeide Jhr*De JOIfiS geen bezwaar te hebben
tegen het aantonen der gruwelen, maar hiermede komt men niet tot
eem constructieve oplossing. De professor zegt een onpolitiek »an
te zijn, maar dan vraag ik mij af "Wat doet hij dan hier"? Het
moet bovendien de A.R» en de Liberalen wel in de oren getuit heb-
ben, toen zij hoorden» dat deze spreker niet geheel tegen ünggad-
jati was. Toeft blijf ik er bij, dat de professor niet kan rekenen
Br zouden einde de Japanse capitulatie, volgens zijn berekening
dan minstens 44 millioen mensen gestorven zijn, waaraan 2& milli-
oen geboorte» toegevoegd worden, zodat de bevolking van IndiS mo-
menteel 6 millioen bedraagt* Dat de Hadoerezen niet op het eiland
waar zij wonen, willen blijven, is logisch, als men weet, dat Ma-

ƒ do era arm aan voedsel ia en er bovendien nog zoiets als Harine-
v blokkade bestaat.-

Om nogmaals foutieve berekeningen tegen te gaan zegt de Heer
KOBINGSBmSSS tenslotte in zijn laatste spreekbeurt, dat hij re-
kent vanaf de voedselblokkade in Ootober 1946, Voorts verwijst
hij naar elk emrdrljkskundeboekje over Indie, waarin men lezen
kan, dat Madoera de Jttjetaohuur van IndiS is. Hevég verontwaar-
digd besluit Î rof* KOFiuaSBSHSSR zijn uiteenzetting met de woor-
dent * lijn wij G.v.d. in ons democratisch lederland zover afge-
zakt, dat ik niet meer voor het belang van Nederland mag vechten
en niet meer mijn eigen mening mag zeggen, omdat ik hier niet
thuis hoor •?

De Heer GUUJifZE dankte hierna belde sprekers en de ongeveer
500 aanwezigen voor hun correcte houding tijdens de spreekbeurten
welke rm. en dan met applaus werden onderbroken, en merkte op, dat
wij als Hederlandere blij moesten zijn in vrijheid te leven, waar-
bij wij onze meningen openlijk konden kenbaar maken.-
Ooll. Sm« De Ter bindingsdien» t Doetinohem.-

C
31 Juli 1947.-
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G E H E I K.

Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen enkele aanwijzin-
gen voor de voorlopige oprichting van een organisatie van sta-
king sbreker s uitgaande van het Nationaal Comité Handhaving Rijks*
eenheid.

NATIONAAL CQKITE HANDHAVING RIJKSEEKHEÏD
Voorzitter: Prof. Mr»P..StGerbrandy,

Centraal Bureaus Andries Bickerweg 5, ' s~Gravenhagej
Telefoon 530295. • •

Aanwi n zingen voor .de, vctorlopjLg.e opricht ing;, van een Or g ani sat.i.e

Deze aanwijzingen zijn bedoeld om in ^
tri.1d een Qver.zicht te krijger! p̂ ĵ .Â .̂ ajit̂ al̂ êjî sjDnen , zowel
mannen als vrouwen, dat bereid is "zich bij het uitbreken van een
politieke staking ter beschikking te stellen als staking sbrcker.
(S.B,).

Zodra deze gegevens beschikbaar gijn, zal nader overleg
rördèn gepleegd met de plaatselijk© en provinciale comité f s om de
organisatie verder uit te bouwen» Met het oog op de politieke
ontwikkeling is het thans echter zaak om zo sn̂ l mogelijk een be-
gin van een organisatie tot stand te brengen, ,f..arop in geval van
nood kan worden doorgewerkt. Daarom is de opzet zo eenvoudig
mogelijk gehouden.

GEBRUIK VAN DE ORGANISATIE»

De S. B. 's zullen alleen worden ingezet tegen politieke
stakingen (ook wilde politieke stakingen) die ten doel hebben om
hot normale economische levon in den Staat te desorganiseren.

De S, B, 's zullen niet worden ingezet bij normale geschil-
len ovor lonen on arbeidsvoorwaarden, die geen politiek doel

• hebbon,

AAN:
2. E» do Miijl ster-President"
2. E.,, de Hiriister van Binnenlandse Zaken
Z.ïï. dé Minister van Justitie '
Dhr. Hoofdcommissaris van Pölitioj Amsterdam
Dhr .Hoofdcommissaris van Politie, Rotterdam
Dhr. Hoofdcommissaris van Politie, Don Haag
Dhr. Hoofdcommissaris van Politie, Utrecht
Dhr, Hoofdcommissaris van Politie, Groningen» - 2 *
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De ervaringen in Amerika en Sngeland opgedaan hebben
geleerd:
a« dat het politieke doel van dergelijke destructieve stakingen
vaak gecamoufleerd is als normale loon - of arbeid svo©rv;aarderv-
s tak ing;
b. dat zij steeds uitbreken op de strategisch Keest belangrijke
punten van het bedrijfsleven, zoals in het mijnbedri jf , het ver-
keer, de voedselvoorziening enz», «eardoor bot gehele economisch
leven van de Staat \vordt bedreigd.

Dergelijke zeer k\vetstrare delen .van het bedrijfsleven
zijn de havens, de -mijnen, de spoor- en t r afvegen, de overige
verkeersmiddelen, zoals het wegverkeer, het bxnnenscheepvaartver
keer, de zeescheepvaart, de P .T «T. enz.

Voorts de voedselvoorziening, het kolsnt'ransport en de
benzinetoevoer, de openbare diensten en bedrijven enz.

Voorts is het niet y.'aai'schijnlijk, dat men dadelijk ccn 'algonene
staking zal proclameren, omdat verschillende
daaraan niet zouden willen deelnemen en er oen • or/eldige reactie
onder het publiek zou ontstaan.

r.aar men zal b. v. kunnen beginnen tact oen hav;,n staking,
die zich daarna voortdurend meer zou. uitbreiden. De meest ge-
schikte punten voor 'het doen uitbreken van een staking, die des-
organisatie van het bedrijfsleven ton doel heeft, zijn tut de
aard dor zaak cl c- dichtbevolkte steden en industriecentra, i.'ae.r
de directe gevolgen voor d.e stadsbevolking zich ook het eerste
zullen doen gevoelen» Vooral het platte land zal do stakingsbre-
kers moet en opleveren.

DE G50GRAF3ISOHB STRATEGISCHE PUÏÏT3F .. IJLJDNS .JLAET).
Deze strategische punten zijn de grote • -ven s, de knoop-

puhten van binnenvaartverkoor. de dicht stbevolkte delen van het
land, \vaar de voodselvoor ziening het eerst vastloopt. Dit zijn
de redenen waarom de verkeer ss taking in Londen' mr d georganiseerd
Voor ons land zijn die strategische punten o. a. de havensteden
Amsterdam en Rotterdam, Delfzijl (als reservc-havon) 5 de spoortje;;;-
knooppunten Amersfoort, Utrecht, Zvolle, den Boschf allo plaatsen
waar de Provinciale Eloctrischo Bedrijven "zijns Den Ha^g, Gronin-
gen, do Mijnstreek, de Zaanstreek (voedselvoorziening) enz.

BENODIGD AAMTAL. STAKIKGS BREKERS .
Omdat hot niet gaat om de beheersing van jQ-l-ê jnmton van

het land maar slechts van de belangrijke steden en industriege-
bieden zal een organisatie van enkele tienduizenden staking sbre-
kors al van grote betekenis kunnen zijn»

VOOR DE OPRICHTING VAN DE S.B . OR
Hot verdient aanbeveling dat 'do plaatselijke -coBitd 's eo3i

commissie instcl-lon tot werving van S, B. 's. Het aantal {.uin te vjer-
von S. B, 's zal ten minsto 1,^. moeten bedragen van het -aantal zielen
der gemeente, ', • :

Verder YJ orden ing e n acht een opgave van het aantal ter be-
schikking .gestelde vracht en personenauto's te splitsen in t?jee
en moerzitsauto 's en van de vrachtauto's onder opgave vm het clro.rg
vermogen en tonnen en motorrijwielen.

Voorshands kan worden volstaan met de invulling van lijs-
ten vnn onderstaand model»

- 3 .



Naam en Adres Beroep Ouderdom Stelt beschikbaar
voornaam — —~—•»•—-•—.—»-*.—

vracht personen raptor-
auto1s auto's rij-

AESÊ

Hoewel het aanbeveling, Verdient om tsaar zulks Eiégelijk Is
samen te merken 'mot andere verenigingen, zoals het Nationaal
Revo il en rechtse politieke partl̂ n ènio ena . ? wordt in het ge««
heel. overgelaten aan do plaatselijke comité* f s»

AMHIJZINGEN VOOR DE PROVINCIALE ,COMIT£»s. '

Het ligt voorshandè in de bedoeling, dat de S»B*rs zoveel
mogelijk zullen Yrordon ingezet in de provincies van hun inwoning,
zulks, om aan eventuele vervoer .smocilijkheden het hoof S .'te kunnen
bieden* Het is noodzakelijk dat de provinciale comité* f s zich
oriënteren ten aanzien van de benodigde S »B.r s voor de meest be-
dreigde vitale bedrijven in hun provincie j zulks in samenwerking
met de plaatselijke comitd^» teneinde ter" zake concrete plannen
op te kunnen maken 'in het tweede stadium van opbouw 3er''8»Bforgr-'

TJJPSTIE VAK IHDIEKIHa DER

In verband jmel;: de .kritieke politiek e
zcx " '

De indiening van de eerste lijst diont te geschieden zo*
dra het aantal aangoWorveneiî  Van het aantal ziolen der gemeente
bedraagt of indion men mo ent het maxiaum aantal aan te nerven
S«B»!,ö to hebben beïUiŜ *

Nagekomen aanwervingen van -S.B» *s kunnen op ©en aanvul-
lingslijst morden' ingediende

• ' ' HET ROOm VMi DE

deze ï

L.L.van Laere»



MINISTERIE VAR OORLOG
CH E F VAN DEN G E N E R A L E N STAF

XKXO&: Sectie G 3 .B.

N..': 2782-2817 Zeer Geheim
BURtAU G

's-G RAVEN HA ,
Vofgno.

t 7 SEP 1947 '

Bijgaand moge ik U, ingevolge
mondelinge afspraak met de Heer v.Laere
doen toekomen:

1, Aanwijzingen omtrent de voorlopige
oprichting van een organisatie van
stakingabrekers.

2, Afschrift van een rapport van de
1.0. -D. K, G, omtrent een te Rotterdam
gehouden vergadering over hetzelfde
onderwerp,

3, Alphabetische telefoonlijst Gen. Staf.
j.^ (in 2-voud)

, , •,... Hoofd Sectie G 3 B,
* De Kolonel van de Gen.Staf,
!̂ o/l de Luit,Kolonel wnd. Hcnfd,

Hoofd C. V. D.
Javastraat 68,
'S GRAVEHHAGE.

(M. P. Kokje)
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NATIONAAL COMITÉ BAHDHAVIHÖ RXKSEENHEIB.

VoorzitterJ Prof.Mr.P.S.Qerterandy* 190895*
Centraal BureftufAndriee Blekerweg 5»'e-GraYenhage-Telefoon

voor d» voorlopige oprichting van een

Inleiding.

0eze aanwyzlngen zyn bedoeld om in den kt
zicht te krygen ever het aantal per0onen»zoowel Bannen

M 10'zloinjy het uitl
|̂ n|̂ n|IT^^r |̂rir^^^^^i^^B_^^_n. |̂̂ m_|̂ _B^(^^ «i^wr^ir" W* *•" '•• mimmimm *^mt'pp Y*^wl«l"TlP**»'WPiw» §jf.^> "

reld10 zloh by het uitbreken van een politieke staking ter beschikking te
otellen al0 etaklngbreker. (S.B*) _—'-•- --.-...,..,,..,..-, -.

Zoodra d«z« g*g0ir*n0 beschikbaar zyn, zal nad«r OTtrleg nord0n
m«t d» plaats«lyk* «n proyinclal» oomit0*0 om d« organiaatl» Y«rd0r uit %•
bouwen. M0t het oog op de politieke ontwikkeling ia het thano eoht*r zaak
on 200 0nel nogelyk een begin yan een organisatie tot stand te brengen,
waarop in geval Yan nood kan worden doorgewerkt. Daarom 10 de opzet nee
eenvoudig nogelyk gehouden.

0EBBÖXK VAN ORGANISAT
««i«erd«n ingezet tegenDe S.B»T0 zullen

(ook wilde politieke
misohe leven in den Staat te desorganiseren.

Be S.B.'0 zullen niejkJKsaadjHiJtógjlM$J>JL..ner».ale-~-—^*^.
en arbeidsvoorwaarden»
•«^»j>s^^w:.sww.^ïwv-.^

e •cono-

n over lonen
iek

01! OPZET VAM POLITIEKE STAKINGEN.
1 oe erraringen in Amerika en Engeland opgedaan hebben geleerde
a. dat het politieke doel van dergelyke deotruetieve 0t»klngen vaak gecaaou-

fleerd 10 aio normale loon - of arbeld0voor»aarden0tak4ngï
b. dat ay steed0 uitbreken op de 0trategl0ch aeeat belangryke punten v«® Het

bedryfeleven»zooal0 in het Bynbedryf»het vereer, de Toedeelvoorzi.nlng
•nz., waardoor het gehele eoonomlsohe leven van den Staat wordt bedreigd.

Dergelyke zeer kwetobare delen van het bedryfsleven syn de havens, d»
mynen,de spoorren tramwegen, de overige verkeer «middel en, aooa!0 het wegver-
keer, hè t blnnenecheepYaartverkeer ,de zeescheepvaart, de P. T. T. enz*

Voor t o de voedselvoorziening, het kolentransport en de benalne toe voer
de openbare diensten en bedryven enz*

Voorts 10 het niet waar0ehymlyk,dat men dadelyk een algeaene staking zal
proclameren, omdat vereehillenèe vakvereenlgingen daaraan niet souden wil-
len deelnemen en er een geweldige reaotle onder het publiek zou ontstaan.

Maar men zal b. v. kunnen beginnen met een havenêtftklngidle zieh daarna
voortdurend meer sou uitbreiden* Be neeat ge0ohlkte punten voer het doen
uitbreken van een » taking, d ie desorganisatie van het bedryf eieren ten deel
heeft »zyn uit den a^-rd der zaak de dichtbevolkte 0teden en industrie oentra,
waar de directe gevolgen voer de 0ta&0bevolklng zich ook het eerste zullen
doen gevoelen* Vooral het platte land s*l de stakingebrekere moeten ople-

^ M»*»*">l'̂ ''i'*«-lL ' * ' • . - ' . . ^^ • . >?*<'

strategische punten zyndegrote haven0tde knooppunten v«a
bl^0ïiYaaHYerJeee3p»de diohtetberolkte delen vm het land.waar de voe
Yo0ralenlng het eerat vaetloopt» Mt zyn de redenen waarf» de verkee
king In Londen werd georganiseerd.Voor ons land zyn die strategische
t«n o.a.de havensteden A»eterd0ji «a Eotterfta»,Delf»yl (&10 re0eipi«l^
cpoorwegknooppunten A»erBfoort,Utr«oht,Zwolle,den Bö0eh|flle pl***0eï*
de périneUi» «.eetrlaehe B«dryren zymi Ben Haag,Groningen,de Mynstretk,



d* 2aanit*»eek (voedselvoorziening)enz.

.................. Omdat net nie gaat ©i de behsersehlng van alK punten van het
land naar slechts van de belangryké steden en InduetHegebieden zal een
organisatie iran enkele tienduizenden stakingbrekers al van grote bete-
kenis kunnen ' "''"*'' """'""1""

VQOE PE OmiCHflNG- VAN S.B.ORÖANISATIE
verdient aanbeveling dat de pafitselyle comité'e een oom-

instellen tot werving fan S.B*ls«Het aantal aan te werren S.B.*»
aal ten minste \% moeten bedragen van het aantal aielen der gemeente*

Verder woMen Ingewacht een opgave T&n hft aantal ter beschik-
king gestelde waeht en personenauto's te splitsen in twee en meerzit»-
«uto's en van diTirrmmtaöt^W'^nlïeTrfptaTe van het draagvercogen en ton-
nen en Biotorrywielent

Voorshands kan worden volstaan net de invulling van lysten v»n
onderstaand model*

Naam en
voomaaa

Adres Beroep Ouderdom

vracht
auto's

Stelt be schikbaar

personen
auto's

motor-
rywielen*

ANDERE VEREMIQIHGEH.
zulks

-.. ~̂ ™̂J»aSS<Sm'Sa«!ï!B*̂ ^
rtyen enz,enz.wordt in nét ̂ ^Tew^^i^l^m^^pT^^

verdient om waa,

AANWYZINGI
iet ligt voorshandsin Se bedoeling»dat de S.B*'s zooveel mogeiyk

zullen worden ingezet in de provincies van hun inwoning»zulks*om aam
eventuele vervoersmoellykheden het hoofd te kunnen bieden.Het is nood-
zake lyk dat de provinciale comité's zich oriënteren ten aanzien van de
benodigde S.B»* s voor de meest bedreigde vitale bedryven in hun provin-
cie, zulks In samenwerking met de piaatselyke comité's»teneinde ter zake
concrete plannen op te kunnen maken in het tweede stadium van opbouw
der S*B.organisatie.

TXBSTIP VAM IHSIENING„PUR.

op het zo
In ve wordt aan̂ edromcen

de eerste lyet dient te gesèhieden zoodra het
aantal aangeworvenen \% van het aantal zielen der gemeente bedraagt of
indien men meent het maximum aantal aan te werven S.B*'ste hebben bereikt»

Nagekomen aanwervingen van S*B* * s kunnen op een aanvullings*
lyst worden ingediend.

's-Gravenhage, t8 Augustus f947

Nationaal Comitét
Handhaving Eykseenheld*



DIENST VAN DE KW ART I ERMEE S TBR GENERAAL. APSCHR:C?olterdam, 25 Augustus 1947,
IgLICHTIHGSOmCIBR. Westplein. 9.

N0.596.Z.G.
Onderwerp:Vergadering Rijkseenheid bestuur. |̂ ^
Bijlageteen vergaderingsverslag. —^

Z E E M G E H E I M .

Nadat mij op Zaterdag j.l. ter ore was gekomen,dat het
Comité Handhaving Rijkseenheid een vergadering zou houden in
zeer gesloten Jf̂ n̂ ,waarbij belangrijke besprekingen zouden
"'pïaatl'̂ lfflliW*ttel>ïk kejajaen met de Marine I.D. langs zijwegen
pogingen gedaan deze besprekingen te doen verslaan.

Een medewerker van de 4̂ 4̂ ^̂  J?̂ ,heef t tenslotte deze
vergadering kunnen bijwonen,zulks echter onder voorbehoud dat
geen verslag van het totale gesprokene zou worden gemaakt.

Bijgaand verslag bevat de hoofdpunten van de bespreking.
Ten aanzien van de daarin genoemde mededeling van ,als zou de
E.V.C, een staking in de zin hebben,dient te worden vermeld^djyk
de Politie, I.D. niets omtrent deze geruchten heeft gehoord.Bo-
.̂ «J»»̂ ^̂ ™."̂ ™̂ '""-»̂ *»̂ ;̂*̂vendien schijnt de financiële positie van de E.V.C, voor riet
organiseren van een grootscheepse stakingsactie niet rooskleu-
rig,de staking van de sleepbootbemanningen is hier niet vreemd
aan.De marine berijdt hierbij echter het oude Ktokpaardje van
geldelijke steun vanaf de zeekant.

De heer Rtfmeiiis goed geïnformeerd t.a.v. de Gemeentelij,
ke energiebedrijven,daar hij voor het aanvaarden van zijn func-
tie als directeur van Wilton,Directeur van het G.E.B. was.

Wat betreft de mededeling van heer Christiaanse betref-
fende de categorieën vrijwilligers kan worden vermeld,dat de
ervaring van deze jonge mensen bij de vorige staking niet gun-
stig was,; de arbeiders-vrijwilligers uit Zeeland en Brabant
hebben toen,althans volgens de mening van de verschillende ha-
venbazen,veel beter voldaan.

Inlichtingsofficier K.G.
>.kapitein,

Aan
Wnd. Hoofd Sectie 3.b. van de G.S.
de Luitenant Kolonel M.P.Kokje
Juïiana kazerne
's Gravenhage*



Vergadering van het Comité'Handhaving Rijkseenheid op Zaterdag 23 Augustus
in het Beursgebouw aan de Coolsingel te Rotterdam.

Aanwezig waren 14 personen.
° 5̂L..w*,f,̂ :̂̂ .*1t'*-J¥i-̂ .>!i45t„.

Wegens verhindering van de voorzitter opent Prof» Sneller om 16.00 de ver-
gadering en begint met te vragen of iemand bezwaar heeft tegen zijn tijde-
lijk optreden als voorzitter. Nadat dit door de vergadering is ontkend,
zet hij het doel van de vergadering uiteen, n.l. te komen tot het organi-
seren van een " Stakingsbrekersorganisatie ,"
Hij deelt mede dat de Heer Schenk( Secretaris Comité Handhaving fiijkseenhei
geruchten heeft vernomen, dat de EVC een algemen staking zal afkondigen, in
geval van voortzetting van de politione^actie. Mocht deze staking inderdaa
doorgang vinden, dan wil het Caüté" beschikken over een organisatie, die
de werkzaamheden kan voortzetten.

Be heer van Leeuwen» havenmeester van Rotterdam, acht het niet raadzaam
dat het comité hierin zelf maatregelen zou nemen, daar hij van mening is
dat het gemeentebestuur van Botterdam, hierin reeds het initiatief heeft
genomen.

Be heer Nap, bekend figuur in scheepvaartkringen, spreekt zijn vrees uit
voor een afkondiging van een algemene staking. Indien de 1VC een algemene
staking afkonfligt zal zeker een deel van het KW volgen. Hij acht de mogeli
heid aanwezig, dat gemeentelijke energiebedrijven ook het v/erk zullen neei
leggen.

De heer |Ümer, directeur van Wilton Feijenoord, zegt hef niet eens te zijn
met heer Nap, hij weet zeker dat in geval de EVC een algemene staking af-
kondigt, de gemeentelijke energiebedrijven en waterleiding niet aan de
staking zullen deelnemen. Hij acht het waarschijnlijk dat de EVC de telefoc
cellen in de stad met handgranaten zal vernielen. Hij deelt mede, dat de
EVC is uitgerust met wapens, o.a. handgranaaten .

De heer Christiaanse bespreekt de moeilijkheden van het transport bij een
algemene staking. De mogelijkheid is niet uitgegoten, dat het personeel
van de spoorwegen aan een algemene staking deelneemt. Hij heeft zich er var
overtuigd, dat verschillende kleine ondernemers die in het bezit van trans-
portmiddelen zijn, deze gaarne zullen afstaan . Wat de arbeidskrachten be-
treft, die de verschillende werkzaamheeen moeten overnemen, deelt hij mede
te kunnen beschikken over studenten, leerlingen van Christelijke scholen
en ambachtscholen. Tesamen ongeveerJftOO man. Hij vraagt vervolgens naar
technisch personeel, waarop wordt medegedeeld, dat men zal trachten ook
hier aan te voldoen.

j De heer Romer bespreekt vervolgens dat het hem bij een bezoek van een week
i geleden aan Utrecht, is opgevallen,dat zeer veel materiaal wordt vervoerd
l van Oost naar West. De militairen worden verplicht bij passagieren hun
{ adres op te geven, een en ander had hij gehoord van enige officieren van d«
< landmacht.
De heer Nap acht het raadzaam de Landstorm weer in het leven te roepen,
deze menschen zouden zeker bij een politieke staking bereid zijn om
verschillende diensten te verrichten.
Men oppert vervolgens het plan om een beroep te doen op de ou-illegalen,
dit wordt echter verworpen op grond van het feit, dat vele onder hen
een andere politieke mening zijn toegedaan.



Tenslotte wordt besL-oten een commissie te benoemen van drie
man, die onmiddellijk aan het werk zal gaan om een stakings-
brekersorganisatie te organiseren»

' Tot deze commis,ie wordt aangewezen,
van Leeuwen,, HjSmer en Nap,
Ö8zT^c^^mll:s 1̂̂ ;ëf̂ ltt̂ 1̂ 11's'tond in dienst. 17.50 stelt Romer

• telefonisch in contact met burgemees teijrjOud, o m
een persoonlijk onderhoud

te verzoeken
Dit wordt toegexist

staan en na afloop van de vergadering om 17.15 begeeft de com-
missie zich naar het huis van de burgemeester.

De commissie deelt nog mede, contact te willen opnemen met
de directie van de grote bakkerijen zooals v. d. Meer en Schoep,
Janse,de Hartigh e. d.
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Uw kenmerk: Uw brief van: Ons

.1
Onderwerp

Bijl.:

r; Winterswijk:

P. 20 September 1947.

In vouwe dezes doe ik U toekomen
politierapport No.1637/47 P. mijner ad-
ministratie, houdende het verslag van
een op 17 September j.l. in Café "De
Harmonie" door het Comité Handhaving
Ri.ikseenhe:ld gehouden vergadering.

moge U naar de inhoud van dit
rapport kortheidshalve verwijzen.

De Inspe
C

;eur van P̂ olitie,
"pschef j

Verzoeke in elke brief slechts

één zaak te behandelen.

CH2ED



jRPS RIJKSPOLITIE GEWEST ARNHEM
v.m. GEMEENTELIJK POLITIECORPS WINTERSWIJK

Winterswijk, 19 September 1947

.derwerp: Verslag vergadering.

RAPPORT
Ter voldoening aan Uw opdracht heb ik, Johan Wilhelm He-

mink, agent van politie te Winterswijk, tevens onbezoldigd
rijksveldwachter, de eer UEdelgestrenge beleefd het volgende
te rapporteren:

Op Woensdag, 17 September 194-7, te 20.00 uur werd in ca-
fé De Harmonie, Groenloseweg te Winterswijk een voorlichtings-
avond over de "Indische Kwestie" gegeven, uitgaande van het
Comiïl Handhaving,Rijkseenheid.

Om 20.dÖ~üur"wêrd"dezê avond geopend en ingeleid door de
voorzitter van het plaatselijk Comité Handhaving Rijkseenheid*
Abram Wildeman, geboren te Amersfoort 1 November 1969, wonen-
de te Winterswijk L. 212. Deze riep alle aanwezigen hartelijk
welkom toe in het bijzonder de spreker van deze avond Dr.W.K.

x H.Feuilletau de Bruyn. Hierna sprak de heer Wildeman over het
onderwerp "Om de eer van onze vlag". Hij begon met te zeggen
dat Indie voor de oorlog onder Nederland groot geworden was.
Met het koloniale stelsel was daar, mede onder invloed van de
toenmalige Gouverneur-Generaal Jhr.Tjarda van Starckenborgh
allang gebroken. De Nederlandse vlag betekende daar toen een-
heid en orde. Indië, dat volwassen werd, ging het ouderlijk
huis verlaten, doch de familieband zou blijven bestaan. Toen
Nederland Japan de oorlog verklaarde, werd zij door Amerika
en Engeland als een souvereine staat beschouwd. Karel Doorman
heeft medegeholpen de MJapw te beletten een "poot" aan Austra-
lische grond te zetten. Hetzelfde Australië gooit nu Nederland
met vuil. Onze vlag is besmeurd geworden. Na de capitulatie
had Nederland, als souvereine staat, zoals we voordien erkend
werden, moeten eisen het heft zelf in handen te willen hebben.
Daarentegen, aldus spreker, stond Schermerhorn met de pet in
de hand bij Attlee om het recept te ontvangen. Dat was een
zwarte dag in de geschiedenis en wel door onze eigen regering
aangedaan. Toen kwam de Republikeinse vlag boven. We hebben
het meegemaakt dat Engelse soldaten het blauw van onze vlag
afhaalden, zodat enkel het rood en wit overbleef, de Republi-
keinse vlag. Men gooide onze driekleur te grabbel. Daarna kwam
Linggadjatti, spreker noemde dat accoord een vuurwerk, dat een
ogenblik vonkte en dan nog eens spetterde, maar waarvan niets
overbleef. De ondertekening daarvan werd gevierd met diners
en er werden gloedvolle speechê  afgestoken. De partner waar-
mede men onderhandelde was echter niet betrouwbaar. En dit ac-
coord van Linggadjatti werd geschonden, meer dan 1000 maal. En
onze vlag werd dag in dag uit beledigd. Toen kwamen de poli-
tionele maatregelen, ook toen stelde de Handhaving Rijkseen-
heid zich achter de Regering. We weten het allen, er kwam een
snelle opmars met geringe verliezen. Yoor de Partij van de Ar-
beid was het eigenlijk een hete aardappel die ze moesten slik-
ken. Na enkele dagen zeiden deze echter, dat ze ermee moesten
uitscheiden en weer gaan onderhandelen met een Soekarno en
Sjahrifoedin. Door de Partij van de Arbeid, door die agitatie,

an den Heer die pleitte voor de heren in D jok j a, daardoor kwam de inmen-
:ORPSCOMMANDANT VAN POLITIE

W I N T E R S W I J K
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ging van de Veiligheisraad. De Partij van de Arbeid maakt van de IL
dische kwestie een "partijzaak", maar net is een nationale zaak. De
Partij van de Arbeid greep de inmenging van de Veiligheidsraad aan.
Koos Vorrink haalde Zondag nog voor de radio het stoute stukje uit
om te zeggen, dat Nederland nooit baas meer TBOU worden in eigen huiï
Wij, aldus spreker, moeten het Nederlandse volk er van bewust maken,
dat ze door deze politiek van de Partij van de Arbeid onze vlag niel
mag vergeten. Wij moeten strijden, zo ging spreker voort, liever
dat de Partij van de Arbeid kapot gaat dan dat wij Indi'é verliezen.
Wij hebben maar één devies vóór onze regering: regeer en anders ver-
dwijn, aldus besloot spreker zijn rede, waarop een applaus volgde.

De andere spreker: Dr.W.K.Hjféuilletau de Bruyn, oud-volksraad-
lid hierna het woord verkrijgende, sprak over het onderwerp "Het
Koninkrijk in de Branding". Deze spreker begon met er op te wijzen
dat wij allen wel wisten dat Indie in lichte laaie stond. Wat r " j
echter misschien niet wisten, doch wat niettemin een feit was, «.at
ook Nederland zich in lichte laaie bevindt. Dat de mensen zulks niel
weten is de schuld van het wanbeleid van de Regeringen Schermer̂ orn
en Beel. Ze hebben, ging spreker voort, het volk dom gehouden, jor-
dat men het de juiste voorlichting onthoudt waar het recht op heeft,
De welvaart van ons land, zowel als van een ieder van ons staat op
het spel. Door de tegenstrijdige verklaringen, enerzijds aan het
volk en anderzijds van Mr. van Kleffens in de Veiligheidsraad is
het nu zover gekomen, dat wij door de Indische kwestie een slechte
naam hebben gekregen.in het buitenland» Spreker behandelde hierna
de structuur van de Indische politiek, Hij noemde deze communistisch
en niet socialistisch. Hij haalde hierbij enkele citaten aan uit di-
verse couranten. In Indie zijn alle vakverenigingen op communis-
tische grondslag geschoeid, ging spreker verder. Ook Sjahrifoedin
was voor de oorlog lid van verschillende communistische mantelorga-
nisaties. In de oorlog is hij opgepakt door de Japanners vanwege
zijn communistische activiteit. En met dergelijke mensen papt de
Partij van de Arbeid nu aan, misschien wel zonder dit te weten, al-
dus spreker. Er zijn fundamentele fouten gemaakt door van Mook
Beel en als wij daartegen opstonden en de waarheid zeiden, dan n»et-
te het gelogen. De ene fout is op de andere gestapeld en daar zittei
wij hu mee opgescheept. De Partij van de Arbeid wil zich ten ko^te
van alles handhaven. We staan er nu, ging spreker verder, intei .a-
tionaal zeer slecht voor mede door het gevolg van de gevoerde poli-
tiek, de zgn. geleide economie. Ten eerste is daar de resolutie van
Nederland en Indie een vertegenwoordiger te kiezen en deze twee een
derde te laten kiezen. Ten tweede de Consuls-Generaal maken een rap-
port op voor de UNO. Dat loopt op niets uit, wanneer wij zeggen:
doorgaan naar Djokja, dan spreekt Rusland zijn veto uit. Er is vol-
gens mij, aldus spreker, maar een oplossing mogelijk: verdwijning
van het kabinet Beel en dan niet alleen voor wat betreft de Indische
kwestie. Ten eerste was er in Indie geen zelfstandig inheems be-
drijf . Dé welvaart van Java hangt af van de Westerse beschaving.
350.000 Nederlanders hadden daar werk, wanneer dat nu een Sovjet-
Republiek wordt, dan krijgen we er nog eens 350.000 werklozen bij.
Ten tweede het Nederlandse volk wordt zo dom gehouden, dat de Ame-
rikaanse journalisten ons moeten vertellen dat Nederland bij het
plan Marschall 15 milliard gulden heeft aangevraagd. We hebben
350.000 man administratief personeel, daartegenover staan 690.000
zuivere arbeiders, dat is 2 op 1.( gelach). Lieftink spreekt over
sparen, de mensen zeggen: laten we het maar opmaken, want Lieftink
-gapt het ons toch af. Overal schiet de arbeidsproductie tekort,het-
geen spreker aanhaalde met een reeks cijfers dat de mijnen, textiel-
industrie, landbouw enz. in verhouding tot 1938 zeer sterk waren ge-
daald in productiviteit. Er komt een drastische rantsoenering, wan-
neer Amerika ons niet helpt. Vroeger konden we op eigen benen staan,

Z.V.
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we hadden dollars genoegt Indlë bracht rubber, tin enz. Nu zegt Ameri-
ka dat alles is eigendom van de Staat Indonesia. In weer herhaal ik,
zo ging spreker voort, geen nieuwe mensen in het kabinet, maar weg met
het hele stelletje. Ook het besluit B. 65» i& Engeland gemaakt, is nog
geldig, er is nooit een ander besluit gekomen wat dat nietig heeft ver-
klaard. Dit machtigt van Hook in Indie dictoriaal op te. treden. Op het
ogenblik gelden alleen de voorstellen van de interma regering. Ook in
Nederland is het parlejaentaire stelsel in gevaar. We bevinden ons op
het hellend vlak met ons democratisch-parlementair stelsel. Ook Koos
Vorrink voelt meer internationaal dan nationaal. Ons Koninkrijk is in
de Branding en er is geen Staatsman die in staat is redding te brengen.
Het merendeel van .ons volk staat niet meer achter de regering. Wij heb-
ben de plicht om de zaak in Nederland en in Indie te redden. Bat God
ons daartoe kracht en aoed mag geven.. Spreker sloot zijn rede met te
zeggen: .onze taak in Nederlends-Indie is niet afgelopen, het is een
historische zaak.

Hierna werd door genoemde voorzitter de pauze aangekondigd waar-
in de gelegenheid werd gegeven schriftelijke vragen te stellen, welke
na de pauze door laatstgenoemde .spreker zouden worden beantwoord.

Ha de pauze beantwoordde Br*W,K.EJ?euilletau de Bruyn in enkele
woorden de. enige ingekomen schriftelijke vraag betreffende de stand
van onze gulden in Amerika.

Hierna werd de gelegenheid geboden voor mondelinge:̂  vragen te stel
len. Daarvan werden door een 8 tal onbekend gebleven personen gebruik
gemaakt.
1ste vraag: Heeft de Gouverneur-Generaal Jhr. Tjarda van Starckenborgh
uit zichzelf ontslag genomen of is hij heengezonden?
Spreker antwoordde, zulks niet met zekerheid te kunnen zeggen, daar de
Gouverneur daaromtrent zeer gesloten was.
2de vraag: Revolutie tegen de huidige Regering, ja of Neen ?
Spreker antwoordde: Bit moet men langs de wettelijke volkomen democra-
tische weg bereiken. Be bakkers deden dat anders* Ik kan mij voorstel-
len dat de boeren dat straks eveneens zullen doen. Be staking is niet
verboden, alhoewel ik daar geen voorstander van ben. Wanneer de Hege-
ring de Grondwet schendt en het parlementaire stelsel dan mogen wij
dat nog niet doen. Wij mogen geen geweld gebruiken.
Jde vraagt Wanneer mag de Christen zich verzetten tegen de Regering?
Antwoord spreker: Niet eerder dan wanneer de andere partij gewelddadig
optreedt. Be democratie is zo, dat de meerderheid oor moet hebben voor !
de wensen van de minderheid. Daarom zeg ik tegen de Partij van de Ar-
beidt jullie doen dat niet. t j
4de vraag: Waarom moeten onze jongens naar Indie' en iemand, die een
maand bij de jeugdstorm is geweest, niet?
Antwoord spreker: Bat zijn ook geen goede Nederlanders!
5de vraag: Waar blijft ons varkensvlees?
Antwoord spreker: Bat is mij onbekend, ik vermoed in de koelhuizen.
6de vraag: Ziet de Amerikaanse Regering het communistische gevaar niet?!
Antwoord spreker: Be Amerikanen zijn daaromtrent nooit ingelicht. Wan- j
neer men een Amerikaan daarvoor waarschuwt dan lacht hij er om. Be Ame-
rikaanse Regering ziet het echter wel in, daarom is het ook op onze
hand. Zij zien dat Indie een belangrijk strategisch punt is» /



Vraag 7; betrof het federale stelsel.
Antwoord sprekers Met het federale stelsel gaan we accoord.
Indie kon voor de oorlog bijna doen en laten wat zij wou,
doch van Mook wil nu met de Partij van de Arbeid Indië vol-
komen van Nederland afhakken.
Vraag 8: Hoe is de houding van Australiè'T
:Antwoord spreker: Baar kan ik U geen positief antwoord op
geven.

] , De vragen werden door de spreker alle in het kort be-
iantwoord.
: De genoemde voorzitter sloot daarna, te omstreeks 22.5
uur, deze voorlichtingsavond met een dankwoord aan de spre-
ker, waarna door de aanwe-zigen staande het 1ste en 6de cou-
iplët van het Wilhelmus werd gezongen.

Het verloop van deze avond, die door ongeveer 180 per-
sonen werd bezocht, was zeer rustig. ^——--

Be toegang tot deze voorlichtingsavond was voor een ie
der toegankelijk tegen betaling van PI.o.25.

Het podium van de zaal van waaraf de sprekers spraken
en alwaar het plaatselijk bestuur van het comité was gezete
was versierd met rood-wit-blauwe en oranje vlaggen.

Op alle aanwezige zitplaatsen lagen voor de aanvang va
de avond een 5tal bedrukte formulieren, welke door de aanwe
-zigen konden worden behouden. Een dergelijk 5tal formulie-
ren wordt hierbij overlegd.

Aldus naar waarheid opgemaakt, gesloten en getekend
dit rapport te Winterswijk, op 19 September 1947.

De agent van politie,
/ft •
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Onderwerpt

Openbare vergadering van het
Comité
te DoefTnchem op 26 Septener.947.

R A P P O R T .

Op Vrijdag 26 september 1947 te 20 uur, Werd in de grote
zaal van de Sociëteit alhier een ogenbare vergadering gehou-
den van het Cpjyjyl^Hlindhaving Rij kseeïöiëïp ̂ """WtargLlS soreker
zou oütreden

Nadat te omstreeks 20.10 uur ongeveer K)0^ personen aanwe-
zig waren, werd de vergadering door de heer BULTEN uit Doe-
tenchem geopend. Hij deelde mede, dat de heer LUNSHOF wegens
ziekte verhinderd was op deze vergadering te spreken en men
Z.E. Generaal B1UMBR bereid had gevonden de heer LUNSHOF te
vervangen en deae avond als spreker op te treden.-

Hierna kreeg Z.E. Generaal BEUMER het woord, die zijn rede
begon over het Indische drama, want, zo zeide spreker, het
begint in Indiê op een drama te gelijken. Ik zie het echter
liever als een-tragische comedie. Spreker zeide, dat hij lie
vér niet het woord "Indonesië*" gebruikte, bahalve dan, wan-
neer dit voor de duidelijkheid noodzakelijk mocht zijn. Ik
heb, zo vervolgde spreker, 32 jaar in Indlê* gewerkt en ge-
leefd en in die tijd de gehele Archipel doorkruist. Ik kan
dus wel zeggen, dat ik met de toestanden in IndiÖ enigszins
OD de hoogte ben."

Wat heeft zich nu eigenlijk in de laatste eeuw in het ver-
-xre Oosten afgespeeld ?. In de eerste plaats is daar de Rus-
sisch-Japanse oorlog. De bevolking was in die tijd zeer te-
vreden onder het bestuur van VAN HSUTZ. De ontwikkeling van
de bevolking was echter nog zeer slecht. Erv'Wönen daar in
het Oosten ongeveer 1200.000.000 mensen, waarvan de grote
massa nog totaal ongeletterd is.-

In 1908 heeft zich in IndiS voor het eerst het nationali-
tei.tèstreven geopenbaard, terwijl kort daaroo de naam "Indo-
nesië*11 zijn intrede deed. De naam Indonesië* bracht reeds da-
delijk een revolutionnair streven naar voren. De naam Hlnsu-
linde" had evengoed gebruikt kunnen worden, doch men wilde
de namen Nederlandsch-Indie" en Insulinde persé niet bezigen,

Daarom is het een kwestie van practisch belang om de naam
Indonesië* thans niet te gebruiken.-

De Nederlands-Indische regering stond destijds niet afwij-
zend tegenover het nationalistische streven. Integendeel
werd dit streven aangepast en ontwikkeld, maar tevens in go<
de banen geleid. De tegenstand tot dit streven zat echter ii
Nederland bij de Nederlandse regering en parlement. Voorna-
melijk werd dit streven geremd door de toenmalige S.D.A.P.
NU houdt de Partij van de Arbeid zich progressief. Nu wil
de Partij van de Arbeid, wat 20 jaar geleden de S.D.A.P. te-
genhield en ook werd tegengehouden door regering en parle-
ment . -

-Het-
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Het Bolsjewisme en het Nationaal-socialisme liegen en bödrie
gen schaamteloos. Het Communisme is een ongelovelijk gevaar,
wat op heden niet altijd onderkend wordt.-

De meeste leiders van Indonesië* zijn in Moskou opgeleid en
hebben een Communistische scholing gehad, onder andere Soekarn
en Hadji Salim, terwijl Sjahrir en Sjarifoudin van Communisti-
sche huize zijn. soèkarno is een zware Communist, die in 193O
nog .geinterneerd was. In de oorlog heeft hij gecollaboreerd me
Japan. Al deze leiders van Indonesië lopen nu aan de toxiwtjes
van Moskou en dienen de belangen van Moskou.-

In St.Michielsgestel en VUght heeft zich een z.g. politiek
laboratorium gevormd. De democratie moest doorbroken worden. U
geef toe, zo zegt snreker, dat de politieke verdeling voor de
oorlog niet juist was en de democratie hard aan het verworden
was, maar van de bedoeling doorbreking is, blijkens de laatste
verkiezingen, niets terecht gekomen. Prof. Schermerhorn kon
niet meer in de regering blijven en men heeft hem onderdak moe-
ten brengen in de Commissie-Generaal als een z.g. verlengstuk,
als arm van de regering.-

De vorming van de Commissie-Heneraal verdedigde men onder
verwijzing naar vroegere Commissarissen-Generaal. Wegens gebrel
aan communicatiemiddelen was vroeger de C ommi s s ar is-Generaal
wel geoorloofd. Thans echter, met telefonie, telegrafie en
vliegtuigen, kortom met snelle communicatiemiddelen, is de Com-
missie-Generaal absoluut overbodig. Deze overbodigheid is trou-
wens wel gebleken, want de heren deden niets anders, dan maar
heen en weer vliegen, terwijl sommige Ministers ook nog eens
in Indié* gingen kijken. Daarbij komt nog, dat drie leden van
de Commissie-Generaal-, t.w. Schermerhorn, Max Kool en De Boer
nog nooit in Indié waren geweest en dus van de uitzonderlijke
toestanden daar niets afwisten* Spreker noemde in dit verband
de heer Schermerhorn als de Politieke Laborant, die niets van
Indi£ afwist. Hij wilde hier de Democratie doorbreken en in
Indié* de Adat. Onder de bevolking leeft de Adat echter zeer
diep-en is niet te onderschatten. Men heeft nu de macht in han-
den gegeven van een zeer beperkt aantal intellectuelen. De reit
van de regering is absoluut niet in aanzien bij de bevolking.

De intellectuelen hebben echter de macht niet in handen, maai
worden geterroriseerd door een stelletje rovers. De regering
heeft bekend, dat zij al lang op de hoogte is met deze terreur
en corruBte bende, maar heeft er niets tegen gedaan.-

Met de politionele actie had Java binnen twee weken geheel
bezet kunnen zijn, maar men beleefde de belachelijke vertoning
om 40 km voor Djokja te stopoen* Nu' beleeft men het, dat het
stoppen niet wordt opgevolgd door de terroristen, met alle ge-
volgen van dien.-

De regering weet veel van die dingen en is op de hoogte met
de moord en doodslag van de laatste tijd, maar doet niets. Men
is nu in het stadium van afwachten en confereren. Als niet ver-
der wordt opgerukt, verkommert Indië. De geest van de bevolking
gaat achteruit. De constructieve zijn er uit gewerkt door de
.destructieve elementen. Deze laatste moeten echter uitgeroeid
worden, want die blijven eeuwig in terreur. Daarom mag de Ne-
derlandse regering niet met hen onderhandelen. Zij kunnen al-
leen verdwijnen door onze macht.-

De rantsoenverlagingen in Nederland zijn een gevolg van ons
leger in Indi§. Vroeger hadden wij daar 35.000 man, waarvan
80 % inheemse. Dit legcrapparaat van thans is er werkelijk no-
dig, .maar dan moet het ook gebruikt worden. NtS worden er hon-
derden millioenen guldens vermorst aan een leger, dat niets uit
voert. Spreker hamert herhaaldelijk en nadrukkelijk op het gro-
te communistische gevaar en leest tot slot van zijn betoog een
gedeelte voor uit de rede van de Procureur-Generaal uit Indié*,
Mr. VONK. Hieruit schetst hijs "De inhoud van Indonesië* is Com-

-munisme-



munisme. Dit wordt nu juist over het hoofd gezien door beide
regeringen. S^jahrir en Sjarifoudin zijn ook van eomteunisti-
sohe hui^e. Hij laat een ernstige waarschuwing horen 3begen
dit grote gevaar. Wij onderhandelen nu niet meer met een Na-
tionalistiscfiLjütreven,maar me u een Communistisch streven. De
tragiek van het Indische nationalisme is het Communisfiae. Het
overhaaste spel van de Commissie-Generaal was nutteloos en
ge vaarlijk. "-

Gisteren,zo vervolgt spreker,Heeft ProffGerbrandy nog
gewaarschuwd voor het gevaar van vermenging van het communis-
me met het nationaliöme.-

Nadat Generaal BEUMER zijn betoog had beëindigd ,werd nog
gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen,waarvan door
enkele aanwezigen gebruik werd gemaakt.-

O.m. werd gevraagd, of de veiligheidsraad sancties zou ne-
men, indien de Nederlandse regering zou besluiten op Java
door te stoten.-

Generaal BSUMER antwoordde hierop, dat hij natuurlijk niet
kon zeggen, wat de Veiligheidsraad zou doen, maar zijn mening
was wel, dat langer uitstel de situatie hoe langer hoe meer
zou bemoeilijken. Indien onmiddellijk zou worden doorgesttofcer
zal wel worden gesproken over en gedreigd worden mat sancties
doch er zal waarschijnlijk niet veel van terecht komen.-

Verder werd gevraagd, of onze Koningin met de wantoestander
in Indié? op de hoogte was en of Zij niet kon ingrijpen. -

Hierop antwoordde Generaal BBUMER * "Be koningin is on-
schendbaar en komt niet in debat."-

Tenslotte werd nog gevraagd, of er een mogelijk verband was
tussen het niet uitspreken van de troonrede door H.M. de Ko-
ningin en de toestand in Indii, waarop Generaal BEUMER ant-
woordde» MNeen, m.i. is HiM. daar te hoogstand voor. Het niet
uitspreken van de troonrede is absoluut een gevolg van de
bronchitus, waaraan H.M. lijdende was. Uw vraag vind ik te
ver gezocht.*-

Na het sluiten van het debat dankte de heer BULTEN Generaal
BEUMEB voor diens betoog en beantwoording der vragen, waarna
hij voorstelde een MOTIE te zenden aan de 2e Kamer der Stater
Generaal, betreffende de laatste regeringsverklaring. Nadat
hij deze motie had voorgelezen en de vergadering hiermede doe
applaus haar instemming had betuigd, sloot spreker de verga-
dering, onder dankzegging voor de opkomst.-

De vergadering had een zeer rustig en ordelijk verloap.-

Doetinehem, 29 September 1947.

BE VERBINDINGSDIENST BQETINCHEM.
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held" in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen alhier,
-gSlouden openbare vergadering.

Aanwezig waren + ÏJtöö personen. Sprekers op deze ver-
gadering warens öud-licRoer C. J.I.M«WE1ÜE1 met als ondef-

?o ̂  werp: "Hee lang nog...?" en de aournailat. Ĥ Â liSSif.
H]i'7> met als onderwerp; "Qaö V/adis11.

Bovea het toneel was de leuze "Het roer moet om" aan-
gebracht, terwijl op hét toneeldoek een affiohe was beves-
tigd, voorstellende, dat de bemoeiingen van de Veiligheids-
raad met de Indonesische kwestie verraad betekenen.

la een kort inleidingswoord van de Voorzitter,
/ K* Jul • M̂ $ jSS» *«rd het woerd verleend aan de eerste spre-

ker-j ö̂ IE-]Ewê 11 e*. • •
Spreker, die met een luid applaus door de aanwezigen

werd begroet, begon zijn rede met het geven van een over-
zicht, wat Nederland als koloniale mogendheid in de afge-
lopen eeuwen tot stand heeft gebracht. Qaze regering na
1945 is er zich blijkbaar niet van bewust geweest, dat dui-
zenden ambtenaren hadden gewerkt aan de welstand Van IndiB.
Deze mensen hebben alles gegeven, wat in hun was, omdat 21 j
dit land liefhadden.

Be leiding van de regering na de bevrijding bestond
uit links géerlënteerden, die Nederland los van Indië wil-
den zien. Deze bewindsmannen brachten een ommekeer lm het
beleid ten opzichte van ladlU en zochten toenadering met
het Japanse product de "Hepoeblik Indonesia". Be anders
denkenden werden geheel' uitgeschakeld en men stelde zich
op het standpunt: "Disquallficeert Uw tegenstander".

In het dagblad "Be ïimes" werd gezegd, dat wij een
voorbeeld moesten nemen aan Ingeland, dat Brits-Indië had
vrijgegeven. Ik wil U er aan herinneren, dat OHDIGHIM
daarop heeft gezegd: "Ik zie het Iritse gezag ondergaan in
duisternis", '

Als ons kabinet gedwee blijft gehoorzamen aan KoJts
dan gaat ons gezag in Indii ook in duisterniê ten

3$a de vele misdaden, welke reeds in India waren ge-
pleegd, nam de regering een halve beslissing om t»ver te
gaan tot een politionele aotie, waarop de Veiligheidsraad
zich met ons ging bemoeien.

Be Veiligheidsraad was incompetent om zich met deze
kwestie te bemoeien, doch onze regering gaf toch gevolg
aan h*t advies om het vuren te staken» Hadden we dit ad-
vies niet opgevolgd dan zouden we volgens onze regering te
veel aan prestige ia de wereld hebben verleren.

Be regeling maakt zich thans weer op ia met SQBKAlffQ
te gaan pratln. Be K.V,P,c.s* te gaan pratln. Be £,V,P» öteuat deze democratische

regering do©r samen te gaan mét de P-.v.d.A» @&dat wij 20'n
dem®0ratis0he regering hebben» maken wij gebruik van ©as
recht oa te protesteren, dat ̂ nae regering gaat praten met
een stelletje avonturiers, die geen staat vertegenwoordigen.
Ha ik ë«t t®eh ©ver dem®eratiaehe vrijheden heb» aldus
spreker» een vrJLami__vanmij belde mij op ea deelde
dat de' telsfo©agesprëk¥i2r van mij, Ke0f .̂ erlrandy «fm
BRUIir 31,03! worden afgeluistesrd. Ik fcaa mij dit aiet
stenen, «aar alles is tegenwoordig mogelijk.

-tij-
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Wij moeten een "buiten parlementaire oppositie voeren»
opdat de pantserwagens door zullen rijden naar Bjokja.

Onze regering moest tegen Söékarn© c.s. zeggen "ver-
dwijn", dan aal alles recht komen»

Nadat felter zijn rede had "beëindigd, werd er + 10 mi-
nuten gepauseerd.

3fa de pauze werd het woerd getoerd door:
• H,AO»ini3rlC§Pt oud-hoofdredacteur van "Slseviers 'Week-
blad "T^HFcfeTTrede hield, getiteld "Qua Yadis?"

Spreker wierfcp een terugblik ap de grootse geschiede-
nis van Uèderland, welks machtige cultuur gr®te bloei ten
gevolge heeft gehad» In het beste, wat Sederland heeft ver-
rioht, betoogde spreker, bracht zij in IndiS tot stand*
Dit kwam Indië en haar bevolking ten goede en hoewel men
ons thans voor"kolonialen" uitmaakt en onze tegenstanders
zioh "progressieven" noemen, verklaar ik, dat ik t? o-t s ben
op de scheldnaam "koloniaal"»

Qaze soldaten in Indit verwijten de regering, dat die
regerlüg térwille van de binnenlandse politiek, u'lt vrees
voor hei breken van de coalitie P,v.d.A. èü K.f,F» hön
eerst heeft bevolen om de wapenen op te nemen, om hen later
in de steek te laten.

¥ervolgens belichtte spreker de dogr de P.v.d*A. ge-
voerde politiek, waarvan het resultaat zal zijn, dat Ieder-
laad aan het communisme wordt overgeleverd. Eerst droegen
de socialisten het "gebroken geweertje", waardoor wij nage-
noeg zonder wapens in de oorlog verzeild geraakten en waar-
van ongetwijfeld de Duitse Generale Staf eens de grootste
propagandist is geweest»

Ia dé oorlog/droegen zij zich, of zij de oorlog gww©a-
nen haddefe. Thans, vervolgde spreker, spelen zij weer hum
spel met ladii. Minister BBBL is verantwoordelijk voor het
gevoerde beleid in Indië en zoolang hij hier blijft, zal
net niet veranderen. De regering maakt dezelfde fouten,
als de regering in 1939 en haar grootste gebrek is, karak-
tervastheid.

Het was een fout om met de lepubljak te onderhandelen.
Ik kan, zei spreker, dat niet nader omschrijven, omdat mij
dan wellicht weer een gerechtelijke actie te wachteü staat.
Insake de ommezwaai van de regering in de politiek in Ia*-
di«, meende spreker, dat de regering volkomen had gefaald;
zij brak het koninkrijk aan stukken en is door de feiten
om de oren geslagen, maar desondanks blijft zij rustig zit-
ten en houdt zioh bezig met futiliteiten, als het bescher-
men vaa hét beroep van architect. In deze regering hebben
de socialisten de leiding, omdat de K.V»|>. bang is votr de
P.Véd.A», maar betoogde spreker, laten dé katholieken be-
denken, dat "Wie van MASX eet, sterft eraan".

fïrer de behandeling van het Indische vraagstuk ia 4«
Veiligheidsraad, zeide spreker, dat wat TAl EjÜglEHi hmi
gezegd goed was, maar beter, was het gewees%, als kif ha4
gezegd? Mdit is een beslissing, die ©nze seuvereiaiteit
aantast, ik sluit de deur en ga heen".

Deze regering is z© bang voor een revolutie van links,
dat zij in alles toëgeeTITTiaarT-lïeïdT ipTé̂ e¥Tlaat̂ "iïT̂
voorzichtig zijn, want in oas groeit de geest vaa het ver»
•et, alleéÉi zullen wij dat ©f democratische wijaé dséa*
lom enkele maal~4#~&ê regering niet bang, hetgeen zij ia
fcat geval van Prof»@gjtousuaf Heeft getoond, maar laat zij
die kracht tonen in indifl. ons einddeel zal zijn, besoher-
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ming van al onze onderdamen en herstel van orde en rust*
Al staat onze zaak nog vrij &wak, wij zullen overwinnen*

Aan het slot van zijn rede, riep spreker op tot steun
in de strijd met het comité Eijkseenheid.

Hierna sprak ierof.(jEBBRAHDY dezelfde rede uit, Ae hij
even te voren in de Dierentuin had gehouden*

Omstreeks 17 uur ging de "bijeenkoiast rustig uiteen,
nadat »©g de Instemming van de vergadering Was gevraagd
en verkregen om een telegram te verzenden aan H.M. de Ko-
ningin, waarin om een ander teleid inzake de politiek in
Indïö werd verzocht.

Verzonden op 3 Ootofeer 1947
aans het Hoofd van de ö.V.D.
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©te saai van de Dieren-
g, 'dl septeaeer 1̂ 47. Aanvang te 14 war»

zaal was geheel gevuld en e* was geen plaats.onbe-
zet* Het spreekgestoelte was 'bekleed met de Nederlandse
driekleur. Op verschillende plaatsen in de zaal waren span-
doeken aangebracht met i* leuzen als "SepoêbÜek Indonesië
betekent oavrijaeid, ohaês ea elleüde", "ïa»aten met *$*•
bende is verraad" en "Het verraad met de Bepoebliek
nesiö wordt gepraat1'»

fe ciroa 14.15 uur beklom Generaal WlKgELiaA feet
spreekgestoelte in zijn openingswoord schetste
de toestand, waarin ons land verkeert. Tan orde en rast
in India is nog geen sprake. Alles wijst er op, dat binnen-
kort weer besprekingen zullen plaatsvinden mei de repm-
bliek. Bit alles heeft de Partij van de Arbeid weten té
bewerkstelligen. Wij beginnen, straks voorbereidingen te
treffen voor het regeringsjubileum. Hebben wij onze Eöain-
gin bij haar jubileum niets anders aan te bieden, dan de
brokstukken van een kapotgeslagen Koninkrijk? Zo vraagt
spreker zich af* Iet wordt tijd, dat het volk zich gaat
uitspreken* Spreker besluit zijn openingswoord met de aan-
wezigen, op te wekken de strijd te blijven voortzette* tot
het einde, ook al worden wij in deze strijd gamuilkêMd.
Het zijn volkomen Duitse methoden, dat mem een ma* als
Bref.SBBlEAHDY* de mond sneert»

-'M«m» verkrijgt Pref*§«a?braady het woerd* Als onder-
werp heeft spreker "De dreigende verwording van ons Konink-
rijk" Hetgeen ik hier wil zeggen, heb ik vaa te voren niet
laten lezen aan de regeringscommissaris, Mr*gBg£Bl. aldus
spreker, dit hoeft thans nog niet. Ik kan nog Vrij spreken,
(grote hilariteit van de zijde der toehoorders). Dit is
niet enkel saroarme, doch bittere ernst, aldus spreker,
want dit wijst op dictatuur en wij weten uit Duitsland,
waar dit op uitloopt. Sprker heeft geleerd uit de tijd,
toen hij in het Staatsbestuur zat, lat de uitvoerende
macht van de Staat vlot en snel moet werlen. Bij deze re-
gering constateert spreker traagheid bij de uitvoerende
macht en overhaasting, waar het er om gaat, het konink-
rijk te hervormen. Men heeft in oas land de volksinvloed
uit-gesehafceld. Over «erandériag vaa ons staatsbestel
dienst het volk te beslissen. Voea? de wereld is ons pres-
tige geschonden. Onze finaatltïe 'positie is zeer slecht.
Set tekort, dat de laillieeriennota aanwijst, is driemaal
zo groot als dat, walt door de Hederlandse regering in Lon-
den ©Ver de jaren«40-'45 werd uitgegeven. Fel hekelt spre-
ker het beleid van de regering ten aaaaien vaa de Indische
zaafc»_Mij is, aldus spreker, wel eens gevraagd, ©f

de zaak India betreffende, dan niet sehitteil
-dedigd in de Veiligheidsraad. Mijn antwoord daar-

op is "«llerljötfeerdst*. ïte*iraa Efteffeas had daar aoeten
wijzen op de eeuwenoude traditie van ons land sn moeten
zeggen "Gij hebt in geen eaksl opzicht hét recht I m«t
onze interne aangele^e^eiem té iefcoeiea. Ons volk moet
weerbaar wó*teffl^£emdaS£Jt._lJMïflt jaar 1584 was oös laad ook
in nood, doch wij jürpTer toen weer bevenopgekomen. 33eze

en de vorige hebbea de zaak volkomen bedorven.
-De-



***&""*

De verwording van ons Koninkrijk staat ia nauw verband met
de latente oorlofstoestaiil over de hele wereld» als gevolg
van de Sowjet-agressie. In dit verband wijst spreker op
2QO Russische divisies, welke in de Sowjet-zêae ia Duits-
land gereed staan. God alleen kan ons Koninkrijk nog redden*
Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de
dood, volkomen uitkomst geven. Hiermede besluit spreker
zijn rede, welke onder ademloze stilte werd beluisterd en
welke een daverend applaus oogstte,

Tèrvolgenö spreekt Sr«W.K.g»Ĵ ÏÏIIiI»giAl| DB BETlYjr* Déze
heeft als onderwerp "Het Koninkrijk in de branding" ©ok
deze spreker beeritisóert het Regeringsbeleid. Wij eisen
van deze regering, dat zij de waarheid zegt over IndiS.
Dr.lSBI is van mening, dat de Indische bevolking zelf'moet
Deslissen, of zij tot de republiek wil behoren, Dit Is ver-
raad, aldus spreker.

2/3 Deel van de bevolking heeft reeds te kenaen gege-
ven, dat het Kabinet 3eel moet verdwijnen. Wij moeten een
nationaal kabinet hebben. Spreker roept uit "De beste
dienst, welke ü het Nederlandse Tolk kunt bewijzen» Is heen
te gaan11 (daverend applaus). Er moet aan de terreur in In-

r > die een eind komen. De republiek is een commmalstlsélë
V republiek* Kan er met een totalitaire staat worden öa4ér-

haadeld? De communist, fokBIIir. is door Moskou üitge2ia4èn.
95$ 7&n de Indische bevolking moet niets hebben Van ter-
reur en moord door Mimin georganiseerde Jn$ederland trekt
Bsttér. SB SMTB in radiotoespraken van leer tegem het oomau-
nisiae en terecht, doch Dr.Beel es zijn katholieke eolle-

fa«s gaan onderhandelen met éonpuaisten* D® Oppositie heeftiertegeJi altijd stelling genomen. Dr.leei en 1M MÜ
het&en eerst maanden later begrepen^ dat de repttlïfëK̂ .m
feite niet bestaat. Spreker besluit zijn betoog met dé op-
wekking de strijd vol te houden, totdat dit kabinet zal ei-fa
verdwenen, ^

ïeös10**6 verkrijgt oud-Minister WELTSE het woerd.
Ook deze ©efeat eritiek op Eet regeringsbëléid uit tem aan-
zien .van Indie. Ons Volk heeft deze regering niet verdiend.
Het heeft deze regering ontbroken aan liefde voor ons v©lk
aldus spreker. Spreker wasrsohm**èegen het Gomacanlsme.
waarvan deze regering de wegbereider is. Spreker is voor

jf . besettiag van D jok ja om SOjSKARITO te doen verdwijnen, 33an
4 , zal alles reoht komen, besluit spreker*

Staande de vergadering werd een telegram verzonden
aan H,K*de Koningin, waarin trouw wordt betuigd en tevens
pretest aangetekend tegen het regeringsbeleid.

ïe etroa 17 uur sluit de Voorzitter deze
welke rustig verloopt, , -

Verzonden op 3 Oetober 1947
aaas het Hoofd Van de G.V.D., alhier.

de Heer iröeua?eur-Generaal, alhier.
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ONDERWERP:

Openbare vergadering v&n het
Comité Handhaving Rijkseenheid
te Doetinchem, op 23 Qctober 1947.

OPGEIE60
Volgno.

5 NOV.1942
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R A P P O R T .

Cp Donderdag 23 October 1947, te 20 uur, werd in de grote
zaal van de sociëteit alhier een openbare vergadering gehouden
van het Comité Handhaving Rijkseenheid, waar als spreker optrad

t de Heer Bolonje"*, die, nadat de vergadering door de voorzitter was
* geopend, het woord nam en zijn betoog aanving met het brengen

van een eresaluut aan allen die in indiê* zij& gevallen en aan
onze jongens, die nu in mdiè* staan en vallen. Spreker gaf hierna
een overzicht van d e gebeurtenissen in IndiS en noemde prof.
SCHBRtóBRÖORN de verderfelijkste figuur die de naoorlogse toestand
heeft opgeleverd, voorts hekelde hij het beleid der regering in
de Indische kwestie en memoöeerde dat prof.AALBER3E, de Para-
fering van Linfjadjati, Staatsrechtelijke Grondwetsschennis noemde.
Nadat spreker de oorsprong en het ontstaan van Lingsdjati had
behandeld, kwam hij tot de vraag of wij werkelijk machteloos
waren tegenover buitenlandse inmenging en kwam tot de con«rlusie/
dat dit niet het geval behoefde te zijn, mits er andere mannen
en een krachtiger bestuur aan het bewind kwamen. Het kabinet BESL
moet naar huis en een jjdeuw Nationaal kabinet moet er komen.
Daaroft was het nodig dat bij de komende verkiezingen het volk
de koers zou wijaigen, om te zorgen dat er een Nationaal kabinet
kwam.

Nadat spreker nog had gememoreerd dat de R.K.V.P. het mogelijt
heeft gemaakt dat de Partij van d e Arbeid aldus heeft kunnen han-
delen maar dat dezelfde R.K.V.P. nu de koers aan het wijzigen was,
besloot hij zijn betoog met de ui t roep i "Laten we nu krachtig han-
delen en aanpakken en denk aan de komende verkiezingen.11

Van de gelegenheid tdt debat werd matig gebruik gemaakt en
enkele vragen schriftelijk ingediend, die door spreker werden be-
antwoord. In den van deze antwoorden zeide hij nog, dat de R.K.
tekenen van verbetering geven, maar dat het huidige kabinet opzij
moet. Niet door revolutie, maar bij de a.s. verkiezingen, vermoe-
delijk in April of Mei van 1948.

De vergadering had een rustig en ordelijk verloop, was bezoctt,
door ongeveer 45 personen en werd te omstreeks 22 uur geslote

De Verbindingsdienst DOSTBK
27 " '



5 November 1947.
I.lTl AMERSFOORT. ^
Onderwerp: Verslag van de openbare voorlichtingsavond over de toestand

in Ned.Indië, georganiseerd door het Comité Handhaving Ri iks
eenheid, op 31 October 1947 te 20.00 uur in "Amici
Amersfoort.

Aanwezig waren plm. 180 personen, zaalcapaciteit 5Ü5 personer

Spreker: Dr. ff.H."K. Feuilletlau tfte Bruyn.

te

8 WO V. 1947

/gesteld.

BUREAU B
//-//-v/7

"Na een kort openingswoord door Ir. I.G. Bijdendijk, begon
spreker met erop te wijzen, dat de toestand het laatste half
jaar aanzienlijk verslechterd was. Allereerst behandelde hij
de communistische invloed in de Republiek. Vervolgens hoe het
mogelijk was dat Minister Beel communisten naar Indië zond (De
comm.gen. Schermerhorn heeft twee communisten naar Indië gezon-
den). Volgens spreker had de regering Beel het Nederlandse Volk
voor de gek>tgehouden, door te zeggen, dat de republiek socialis-
tisch georiënteerd ie.

Vervolgens las spreker een citaat voor uit "De Rode Ster"
en zei, dat het Russische persagentschap T.A.S, het gedaan had
gedegen dat de Indonesische republiek rechtstreeks berichten
naar Moskou zendt.

Spreker wees de aanwezigen op de talrijke foto's, die in
de zaal waren opgehangen, betreffende de feiten en de levensloop
van de leiders der republiek, die op commmnisme wegen. Dr. van
Mook wist dit en wilde daarom naar Djokja oprukken. Maar het
Roorns-Rode kabinet wilde het niet; uit vrees dat het Kabinet
uiteen zou scheuren, gingen de K.V.P.ministers met die van de
P.v.d.A. mee. Doch wat geeft het, aldus spreker, als het Kabinet
valt, het Koninkrijk mag niet verscheurd worden. Er is maar een
oplossing, n.l. doormarcheren naar Djokjal

Hierna behandelde spreker uitvoerig de communistische in-
vloed in de republiek. Dit is in Amerika en bij de regering be-
kend, doch op de UNO-vergaderingen wordt er niet over gesproken!

Het de facto erkennen van de republiek, waardoor het con-
flict voor de Veiligheidsraad is gekomen weet spreker aan Romme.

Vervolgens behandelde spreker de economische kant van het
vraagstuk, indien Indië voor Nederland verloren zou gaan. Ook
Indië zou met de ondergang worden bedreigd in dit geval.
Dan zou alles verloren zijn, de missie, de bedrijven,

Beel speelt het spel thans roekeloos. De meesten weten niet
hoe slecht wij er voor staan in Nederland. De Amerikanen lenen ons
niet meer. Zo zitten wij nu met de stukken van de beide laatste
kabinetten en niemand weet welke chaos wij nog krijgen. In alle
landen van Labour aan de regering is, is het mis. De spoorwegen
weten, wat de gevolgen zijn, wanneer zij het werk neerleggen en
daarom werken zij hard. Een woord van hulde aan de spoorwegarbei-
ders (applaus). Jammer genoeg kan dit van de mijnwerkers niet ge-
zegd worden, hoewel zij extra voedsel, kleding en schoeisel krij-
gen en in Amsterdam werden gehuldigd. Het resultaat is nog maar
12 mud brandstoffen. Dit is de schuld fran de regering!

Dan behandelde spreker de gezagsondermijning van het Kabinet
Beel door het parlementair stelsel uit te schakelen, Regerings-
besluiten worden uitgevoerd zonder het parlement hierin is gehoord.
Verschillende malen werd het parmement voor een fait accompli^
Vervolgens verweet spreker de Katholieken dat zij hiertegen niet
hadden geprotesteerd en haalde een advertentie uit een Brabants
blad aan, waarin een Rijksbureau een R.K. ambtenaar vraagt, wat
in strijd met de Grondwet is.

Na de verschillende grieven van de Rijkseenheid te hebben
aangehaald zei spreker dat gij in Indië een goed gefundeerde
staat wensten, waarop controle werd uitgeoefend, een centraal
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KORT VERSLAG van de op Woensdag, 12 H"
in "Pulchri Studio" aan het Lange VoorHout 15 alhier, ge-
houden openbare vergadering, belegd door het Haags ffomité
"Handhaving "

Te omstreeks 20 uur opent de, voorzitter met een kort
operiingswoord de vergadering, waarna Kolonel A.Th.WINTER

'V') het woord verkrijgt. Winter heeft als onderwerp gekozen:
"De toekomst van Indië en onze jeugd". Ik heb geen pret-
tige taak te vervullen, wanneer ik hier vanavond moet
spreken'over de' toekomst en de taak van de Jeugd in Indië,
aldus spreker. In 1899 is spreker naar Indië gegaan en
heeft daar 34 jaar mogen werken. Toen hij naar Indië ging,
wist hij zo goed als niets van Indië af. Maar hij heeft
het Indië van voor 1942 goed leren kennen. De mentaliteit
van de Inheemse bevolking leert mennimmer begrijpen. Neder-
land heeft in Indië feeel goeds gedaan. Voor 1942 was daar
vrijheid en welvaart voor iedereen. Thans is dat pracht

ƒ land vernield. In dit verband hekelt spreker het gevoerde
regeringsbeleid ten aanzien van Indië. In stede van de tan-
den te laten zien. gaat men opnieuw met SQEKARNO spreken.
Ir.MUSSERT. is ter dood veroordeeld en terecht, aldus Win-
ter, ir.Soekarno is nog veel groter verrader en me,t hem
$aat men onderhandelen. Eerst waaneer de Nederlandse leeuw
zijn tanden en klauwen zal hebbe'n gebruikt en er weer recht
en gerechtigheid zal heersen, dan pas is er weer toekomst
voor Indië en de jeugd. Spreker wekt d£ jeugd op om, zodra
het tijdstip is aangebroken, dat Indië vrij is,- samen met
de Indonesische bevolking de handen aan de ploeg .te>slaan,
opdat er in Indië weer kan worden opgebouwd. Spreker hoopt,
dat dit tijstip spoedig zal aanbreken, daar het anders wel
eens kan gebeuren, dat een andere mogendheid, die meent,
dat door de chaos in Indië zijn belangen worden geschaad,
zieh van Indiö meester maakt.

Hierna wordt gepauzeerd. !\fe de,pauze beantwoordt Win-
ter een 10-tal ingekomen schriftelijke vragen.

Vervolgens werd een^JIlm vertoond van het Rode Kruis-
werk in Indië.

De zaal, waarin werd vergaderd, biedt plaats aan 350
personen. In de zaal waren meer bezoekers, dan zitplaatsen,
zodat enige'personen zich met een staanplaats- moesten.te-
vre.den stellen. Het grootste gedeelte der aanwezigen 'be-

^stond uit- jeugdige personen.
De spreker was zeer gematigd en er was weinig enthou-

siasme.
Een. voorstel van een der aanwezigen om een telegram

te doen verzenden aan de Regentes, waarin tegen de gang
van zaken in Indië werd geprotesteerd, werd met een applaus
begroet en aangenomen.

Te omstreeks 22,30 uur sloot de voorzitter deze ver-
gadering, welke een rustig .verloop had,

Verzonden op 18 November 1947
aan- . het Hoofd van de C.V.-D., alhier
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bestuur voor het gehele rijk, waarin de verschillende delen naar
evenredigheid zijn vertegenwoordigd met aan het hoofd de Koning
met imperiaal gezag.

Wij zitten in een moeras, aldus spreker, wij moeten een natio-
naal kabinet hebben dat 's lands belang stelt boven partijbelang.

Wij willen de federatieve opbouw van Indië, geen republiek met
communistische neigingen, maar voor het Indische volk een goede
voedselvoorziening, een goed bestaan,

,Ik geloof, dat Beel een zeer fatsoenlijk en braaf mens is,
maar hij mist mijns inziens de capaciteiten en is niet opgewassen
tegen de toestanden van het ogenblik, la de vorige oorlog hadden
wij goede staatslieden: ffroelstra, Colijn, Schaepman enz., maar nu
hebben wij Beel en Jonkman (hilariteit). —**~r

Na de pauze werden enige vragen beantwoord! en lantaarnplaatjes
vertoond over de fascistische opvoeding van d<zs jeugd in Indie door
de Jappen tijdens de bezetting.

OPMERKINGEN Ti
vier militairen

ijdens de rede van Feuilletlau de Bruyn verwijderden zich
ilitairen uit de zaal. V •'

Personalia
l

1

BIJDEÏÏDIJK, Johannes G-osew/Lnus, geb. te Rotterdam,
1-8-82, mi jniiigenieur, wonende te Amers-
foort, Prinse's Marielaan 2, voorzitter
Ri jkseenheid/ afd. Amersfoort.
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Ik heb de eer UldelG-estrenge

hierbij te doen toekomen een verslag

van een op 17 dezer te Zaandam gehou-

den openbare vergadering, uitgaande

van het Comité "Handhaving Rijkseen-

heid. Een tweetal verspreide drukwer-

ken gaat tevens hierbij.
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x- De Commissaris .van
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„re vergadering ven het
oê "Handhaving Ri j ks eenheid'1

R A F P ' O R T
-
Ik, ondergetekende, heb de eer HEd e IGe strenge, be-

leefd het volgende te rapporteren:
Op Maandag de l? November 194? te 20.00 uur, was

door het Plaatselijk Comité "Handhaving Ri.lks eenheid." . in het
Rooms Katholiek Verenigingsgebouw te Zaandam, een openbare verga-
dering belegd, waar als spreker zou optreden de heer̂ ..¥.Belon.1e
oud hoofdredacteur van de Jsva Bode en zou spreken over het on-
derwerp: "Het Indische probleem in het licht van deze tijd",

..,„1 Te 20.10 uur opende de heer C.W.EBEÎ L̂ . voorzi 1. 1. a -r-
l van het Plaatselijk Comité voornoemd, de vergadering, met enige
inleidende woorden over reeds eerder genoemd onderwerp. Spreker
betoogde, dst de baüftigstelling vóór de oorlog, voor Indië niet
groot was, tijdens de oorlog was verwaarloosd em thans na de oor-
log zeer groot was. Spreker hekelde het gedrag van de Engelsen
toen Indië bezet werd en gaf voorts een overzicht van het verloop
der onderhandelingen betreffende Indië. Spreker verklaarde verder
dat het doel was, gedurende de winter verschillende vergaderingen
te beleggen in verband met het Indische probleem. Vervolgens
gaf de heer Eb.ell het woord aan de spreker de heer Belonje.

Spreker herdacht de mannen, die in Indië hadden
gevochten en hun laven daar hadden gelaten. Verder herdacht hij
de vrouwen en kinderen en ook de mannen, die in de verschillende
concentratiekampen in Indië hadden vertoefd. Verder bracht hij
hulde aan de militairen, die thans in Indië vertoeven, voor hun
voorbeeldig gedrag. Spreker kekelde het beleid van de huidige re-
gering, inzake het Indische probleem. Sprejser zei o. a. :"Hoe ramp-
zalig Nederland er door het^beleid van de na-oorlogse regering
ook voorstaat, ik wanhoop geenszins. Ons volk is geen stervend
volk. Het heeft de fut en de wilskracht nog om zich te verheffen
uit de chaos, waarin het door het regeringsbeleid ten aanzien van
Indonesië is geraakt'.1 Spreker haalde aan het boek van Professor
Huizinga : "In de schaduwen van morgen", waarin genoemde professor
ë : "Yifij leven in een bezeten wereld en wij weten het". Spreker

vond deze zinsnede toepasselijk op het Indische probleem. Vervol-
toonde spreker aan, dat. het beleid van de tegenwoordige regering
niet juist was en gaf verschillende voorbeelden. Vervolgens be-
sprak hij de staatsschuld van Indië, die volgens Minister Lief-
titpk thans 3 milliard was, .doch volgens de berekening van spreker
was dit 6 milliard. In verband hiermede zei spreker: "De progressi-
viteit wordt duur betaald." Spreker 'stond een ogenblik stil bij
het spreekverbod hetgeen professor G-erbrandy was opgelegd. In ver-
band hiermede verklaarde spreker, dat. dit ook in 1953 zo in Duits-
land was begonnen. Spreker toonde aan, dat het regeringsbeleid in
Indië, vóór de oorlog goed was geweest en dat de koloniale toestai
reeds lang waren verdwenen en dat de bewering van het progressieve
deel van de Nederlandse bevolking onjuist was, dat de Gerbrandis-
ten terugwilden nasr de koloniale verhoudingen. Voorts verklaar-
spreker, dat de tegenwoordige regering bang was vooübpenbaarheid
en in verband hiermede, achtte spreker de huid^ige regering te
kenmerken als een slechte regering, daar Thorbecke in 1848, had



gezegd:"Openbaarheid is de kracht van iedere goede regering en de
schrik van ied:ere slechte". Spreker ging vervolgens in het kort in
op de 17 punten van Lingadjatti. Voortê betoogde spreker, dat de
soldaten in Indië, door de slappe houding van de regering, het ver-
trouwen in hun leiders kwijt raken. Vervolgens stond spreker stil
bi j het feit, dat Nederland, ondanks het verweer van Minister van
Kleffens, verschillende malen in de Veiligheidsraad bakzeil had ge-
haald. Spreker hoopte, dat de tijd weer zou komen, dat Nederland
weer zijn stem tegen het buitenland durfde te verheffen. Spreker
hoopte verder, dat de Katholieken weer eens eensgezind hun eigen
politiek gingen voeren en niet meer samen zouden gaan met de Partij
van de Arbeid. Eén parael was er volgens spreker en dat was:"De vij-
and moet ontwapend worden en Djokja .moet bezet1*. Tezamen met IndiÜ
een nieuwe toekomst tegemoet of samen met Indie ondergaan". •<•*

Vervolgens werd e ai pauze gehouden, waarin de gelegen-
heid werd gesteld schriftelijk y^ragem te stellen. Na de pauze werd
de film vertoond^Brengers van recht en veiligheid". Deze film liet
~zien,~~op welke wijz"e~cToór~ö"Sz'e mïïïïaTreri in Tncï'ië werd gehandeld,
zowel bij hun opmars, als k±$ gedurende'de'- t i jd, dat moest worden
gezuiverd in de bezette gebieden. Verder liet het zien op welke wij-
ze de Indonesiërs werden behandeld'door de geneeskundige dienst en

/ hoe zij werden voorzien vani: levensmiddelen.
s* Na de jex. TÏlni beantwoordde de heer Belonje de vzragen

welke door het aanwezige publiek waren gesteld.
In de zaal was gelegenheid tot het kopen van verschil-

<:<*>?. lende b»üchures, terwijl op iedere zitplaats enige geschriften waren
o f>€uit)neergelegd. In totaal waren aanwezig ongeveer 200 personen.

/t*(V- De ondergetekende
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PN6ERWERP: vergadering Nationaal Comité Handhaving
ANTWOORD OP SCHRIJVEN , - Rljkseenheid,

BURZAU B

Hierbij heb ik de eer U te doen
toekomen afschrift van ket rapport
mijner administratie, No, 715» betref-
fende een door het Nationaal Comité
Handhaving Rijkseenheid gehouden verga-
dering op 18-11-19^7 in Capri alhier,
naar de inhoud waarvan Ik U moge verwij
zen.

coll. De Corami van Politie,;

L.G.H. JANSEN.

Aan de Heer Hoofd van de C.V.D.
DEN HAAG.
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hi-iaü'.^üiaMKy» Afschrift,

Vergadering van het nationaal
Handhaving hijkseanheid., "*

K ;• i i U K X

unuergetekende: éilhelaiu^ HO dolf, agent-rechercheur van ï;o-
litle t® a-aaat richt, tevens onb*£od&igd l- ' i jk-veldwachter,
heeft de eer Sedelge strenge het navolgende te rapporteren: —

18 ijovezi.ber 19<ï, om t reek . ' 2u.1ï> uur*
ellng_j,,aas^i^|j.t van hetj^ationaal uoi»it>' fcanü-

_ „ ëemïeijd^fl^pperibi-jre vergad,erïng''''gèÊoüaêrr"IB het
'?,**;•.,•;*/- feestgeboüi wQ^PRi^t •aï-M«^./I#e vergadering, «-elke bedoeld

a^s alt- proi-'Sganda-avorsd, vme ö&ngeMonüigd door irdddei van
v*rr|HWèttetr• var! pöffifletten en beKeridBiaking in het dagbla
üsset var; Li

otrgevser 28L per f tonen , M ^ - » aaalcapaciteit
va» 8üu personen, unuer ue aanseai^en bevonaen aich veel per
sonen uit d@ gegopue f.tand ®n vele leden aer katholieke
Volks > a r t l ^ . Aan de ingang van het f-*«-?-% g e b o uw werden pro-
pagandabrochures sar? de bezoeker- uit^ereli-1« ue ver^ederiirig
.«era onu treekfc 2u.1i> uur geopend -^nr^nert door -ée-4?^e-r ^h. vgn
üivfiiöt advocaat, woneriue te a,aae tricht, ^e««4«- -w*» ¥*ié«it«^
p4«JLa öö* ü-9-«/ti*-'t inleiaende betoog; ven die persoon wfcs heel
jcort. Mij heette alle^anv.-esiger, harteli jk .elkom en veraocir
Hen aandachtig te 'Aillen lui; ter^n naar de uiteenzetting van
het indie-vraagstuk door/l« heea* ^tów^ttj/öe-eroï' -gaf

«v-ond,
^r*^ OU4 yice-Preai4«r«t v«-n die ttand van inöie en trad-^inirter.

^^MS^f.^ft^im1,^^^ *:ort op bft volgende neer
-rtp,,.. . "Dateet; éh Beren, u ieult'ziel;. de..v^9ioed.^toe£jtand herinneren

-,/ ;.f/* van het overgrote deel van JP»-f' 'v-oljf^an ïest-tóuropa na de
^..^- 't,„.^,.,^ tweöe wereldoorlog, «velke bet . tond in het streven naar iets
„ _ ?.'.& J;V "^ nieuvi-s, naar een ander Staatsbestel dan v66r de oorlog. Ook.
* " • ' " • __, , ^ f j ifi weder land was zulks bij het volk aerkbaar. «en zag alge-
;.••'..•* •'''f/f' •• •'" ffi^en in - est-u'urop© dat het volk oversloeg naar de^oclalia-
., .j f...-.i.*f" tische aijde der politieke partijen. Men zag een rode vloed-
'" ''"*,f '..,.^4 golf slaan over dit gedeelte van Europa, doch,ondanks dat er
-; • ' • • • ) ' ; / ' " ' "*"" in «ederland 66k. een stroiclng naar linke merkbaar was, pleit

,.,,,,. het voor de ttucht«rneidszin van h^t Nederlandse volk, dat
" " ' " " . ' ' . het van die rode golf gevrijwaard is gebleven, hiermede be-
; .-,&-4 -]iJ''"' "ff K'" we*3s het Nederlandse volic, dat het trouw bleef aan haar oude

politieke tradities, .uoch, geachte aanwezigen, enige .smetten
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van die vloedgolf zij» toch in $ ede* land achtergebleven, ü
herinnert zich wellicht de verkiezingen in 194b, waarbij de
3.i>.jft.P» aieh verttomde in een nieuwe naam * Partij van d«
Arbeid" en een doorbraak beoogde bij alle politieke partijen
hier in weder land. van die doorbraas ie in het geheel niets
terecht gekomen. 2ij» de P.v.d.A*, h«*t vroegere broertje van
de uoma;unisti!?che Partij sederland, schreeuwde het van all«
daken, dat sij ten minste 3t> & 3& zetels in ons tor lestent
zou halen, doch U heeft het ampejw resultaat gezien. ----- - —
verder zag men bij deze vergissingen de GoinmuniBti' che Par-
tij sederlanti enige sprongen vooruit aaken en daaraan zagen
v^ij > geachte aanwezigen, dat het Nederlandse volk niet ge-
heel vrij was gebleven van smetten van de rode vloedgolf , die
nu de tweede wereldoorlog over, .vest- tfuropa sloeg, noch n«t
is een gelukkige factor dat het overgrote» deel van het Neder
landde volk zich uitsprak voor een gematigd rechts bemind.
ü«n ding betreur ik echter heden ten dage a-el heel erg en da
is de coalitie in cue huidige «egering roet de p*v.d»A. het is
onbegrijpelijk hoe de leiding der *uv.r'« sich met aie partij
heeft kunnen verenigen en samen de regering tS-voraen, de
«.•v. P» de sterkste pertij in den lende. ue ware r^den daar-
van was, zo werd mij eens verteld door ae overste leiding
der «..v.!'*, dat een saa&engajig raet de i-*-v-d-/- . de beste» waar-
borg was voor ae uitvoering van het K.v.i-.-plyn en 0| de
tweede plaats, de &• v* r «-leiding meende daarmede ook het bes
te de rode vloedgolf, die over ïest-ëuropa sloeg, te kunnen
bestrijden, Die coalitie, geachte .'-tanwezigen, is de grootste
vergissing geweest der K* W P» Ten gevolge van die vergissing
ziet men nu de huidige toestand hier in Nederland en in ons
Bieder lands-indië» Als deze toestand, #«--«4*p -spreker ffi«*v^M>
stfiffivjsrheff ing ui-t» nog enige isaanden blijft voortduren, jsar-
lederland en indie ar̂ an ten onder gaan. 4ij moeten in de
huidige donkere to4itemat jaet alle kracht die in ons is stuwe;
naar ttêer rechtse rlohtlng in de Hegering, doch ik vreea dat
hst daarvoor te laat is, al; het volk vsn Nederland daarmede
moet wachten tot de verkiezingen in 1948. «ïij moeten er nu
op aan dringen J.£ het iterl^ment, dat raen aldaar een motie
van wantrouwen in? de B«gering indient «n haar daarmede dwii^j
•£»#* h*» e n te gaan. i>at het volk van S'es t- Europa genoeg heeft
van de linkse B@geringQn-rbaiiD.ijot -»&ete-w<rr in Fr%krij.k, Sage-
land en l oorwegen. Aldaar ziet het volk ook in dat de beloof-
de gegeulngen ni|t van de rode kant koeien en dat asig min of
meer bedrogen a&j}-»- uitgekomen* Me rechtse richting moeten
wij' in Nederland ook op.t|*t de coalitie met de ?*v.d.-f . nie"
geheel klopt b*wî *t--*i€»:'!Wel in het PBrlejE«nt^ waarin het
wel eens tot verschil van inaicht koffit-Jtst heeft u laatst
nog jpnnen meeraaken in het Parleasent oWt het gemengde awem-
roen^Doch, mijne toehoorders, dat samengaan icet cie P.v.d.A.
heeft de grootste gevolgen ë"̂ ^ *cn opzichte van ederlands
Indie. Méaar teeef-t Ie P,v*d/:;Ĵ r wel voor gezorgd, dat de
meest vooraanstaande funeties/wercfen ingenomen door leden
dier martij en dat de leden der K. V. P» op het tweede plan
werden gedrongen» Tot deze privilegies heeft de s. v. P. aich
laten dwingen door de P«v.d..A., anders waa nooit een coalitii
tussen die twee partijen tot stand gekomen,. Van dis coalitie
heeft de P.v.d./ . nog meer geprofiteerd «ff̂ Weî toen de poli-

actie in indie fcegon, de K* V. P. de belofte af te



dwingen dat DjogjaJcarta niet door het Nederlands L^ger ssou
worden beaet. Su ik, geachte aanwezigen, in de politiek in
Indie ben aangeland, wil ik U wijzen op het accoord van
Lingadjatti, dat -het grootste stuk dilettantenwerk is ge-
weest van alle tijden. Vervolgens besprak spreker bet ac-
coord yjwj^ingadjatti artikelsgewijs® en somde Ja*e~t-¥*ei.&*>
teefeMfscfie gegevens daarvan op.̂ 'Dit accoord gaf aan de vol-
keren van Indie meer rechten en bevoegdheden dan dat zij
ooit gedroomd hadden, doch het is voor een groot deel de
schuld van de P.v.d.£* dat dit accoord nooit volledig is
uit evoerd. Ik "schaam mi),..als. Nederlander dat onae Kegering
zich noodgedwongen heeft moeten wenden tot het buitenland
en het heeft moeter» verzoeken O«D bemiddeling. Aan die inmen-
ging is ook de K.V.P. schuldig, hetgeen ik ten zeerste be-

^ ,;«|«. treurt Spreker hekelae^Fcnerp^de misleidende propaganda wel-
^,>--*- ke g+v&®xé' i"S""lTio&» de P.v.d./\ ten opzichte van lndie*Oij

"-=•"'" het'inzetten van het Nederlandse Leger werd door die /fartij
«e» opsettelijkjé^njulet* voorstelling gegeven van de enorme
sterkte van het Republikeinse ceger. yeachte aanweaigen, wij
hebben gezien bij het inzetten der ^olitiftéele <fcctie wat het
KepublUceinee freger was. ?ïij hebben gezien hoe dat Ifiger als
sanoadelijke benden voor het Nederlandse Leger uiteenstoof.
Die propaganda wordt cioor de P.v.cU-.. opzettelijk gevoerd
om Nederlands Indie' geheel los van het moederland te krijgen
doch 2ij denken daarbij niet aan de gevolgenvan &**». uaar-
offi, ik herhaal bet nogmaals, vind ix het diep treurig dat
een partij sis de <.V.i., met een ao/ groots politiek verle-
den, met zulke personen r ameraerkt« uit optreden van de P*v.
d«A. heeft er aan medegewerkt, dat wij op het ogenblik in
Indie onder ons leger 300 doden en 6üO gewonden tellen. Had
het fceger kunnen oprukken tot Djogjakarta dan geef ik U de
verzekering dat die cijfers nooit zo* n hoogte hadden, bereikt
Door dit betreurenswaardig verloop heeft de Kepubliek- de ge-
legenheid gehad het volk van indié door aiitïdel van hun r&dio
aender in Djokjakarts tegen ons op te hitsen. ——
yeachte aanwezigen, zoals het U bekend aal zijn, «oxaen er
binnen enkele weken door de Commissie van Drie onderhandeliR'
gen gevoerd over é»—tee»%&»d-éf» ons Indie op een /'ajerikaans
schip en nog wel buiten de territoriale wateren van Neder-
lands Indié. Ik vraag mij af, wf&r is de resliteitsssin van
onae feuédgg hegering, die «tti-fesr allemaal toelaat. /Ie er on-
derhandeld csoet worden dan is er maar één plaats, wfeör ûllrs
moet gebeuren en dat is op Java en niet daarbuiten. Als dit
voornemen doorgang vindt, is aan ons volk weer een vernede-
ring meer toegebracht. Datr -a0 ̂ i-ep spreker .met stemverjsef-
ili»g uit̂  aaag en Icsn niet langer voortduren.' üns hele Deder-
landse volk rooet 2icB daartegen te weer stellen, «ïearoa aïoe-
ten tf,-ij deze smaad verdragen, liet -A-ordt de hoogste tijd dat
wij die smaad van ons afschudden. Aan dit alles, geacbte aan
weaigen, ie de P.v.d,/. in hoofdzaak schuldig en de &.V.P.
gaat"in deze ook niet vrij uit. IJr wil U hierbij nog ©en ty-
perende uitspraak aanhalen van het ?«v.d..- .-lid, d® heer van
de üoes ven Maters, die een jaar geleden in het Parleaent
het actoord van Lingadjatti nog aet vuur verdedigde en enke-
le weken later in het .PaylsiEent geide, dat ae ?«v.d..A. zich
met üet accoord had aisrekend. Aan dit voorbeeld kunt u het
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beste de mentaliteit peilen, die in de P.v.d.-A. heerst* En
wat zegt de K.V. P. van dit r, l les? .Niets! In het geheel niets
üa al die redenen, gs&chte aanwezigen, mag en kan deze Kege-
ring niet aanblijven. Er moet plaats geaeaakt vsorden voor eer

.nieuwe Begering» die rekening houdt met de belangen van net
volk in Indil ©n hier in Nederland. 021 dat doel te bereiken

.. ,...,.-•-^moeten «ij gezamenlijk, onze krachten inspannen!7 vervolgens
f ,*. ~'1'"'' gaf spreker ©en overzicht van de financiële toestand/in ons

; ,:i 1-ftfiRS' on typeerde '-4»i»e a-te hopeloos «n verwarrend/»ix. geef u
'^/:'"' de veraeïtering, geachte aanwezigen, ao vervolgde spreker,

dat, als aese toestand zo b l i j f t voortduren, U binnenkort uw
rantsoenen van thee, Itoftie, tabak ena. zult zien verhinde-
ren, vft kon allemaal voorkoken worden, indien er maar men-
sen aalrde Kegering gaten, die van regeren verstand hA«é«n •
erf1"* k geef ü d® verzekering, dat, als ez werkelijke regeer-
ders aan het bewind saten, si lang geld vanuit indie naar
hst Moederland -/.as ^sruggevloeid. iu morden er iedere dag
millioenen aan indie uitgegeven en a«4«**- acht ik nog r.S erns
tig niet, $.£$ maar hst rechtvaardig beoogde doel bereikt
werd, doch^an «&jMefr is niet, ,in hatjöipf t e-/p rake.* verder
haalde rpreker de uiteprsak4Jt6te""^*nö«i^*'j,i. ssp*,u£|gespr0»
-kftft~-4frwe d* geestelijke overheid, in v«-i*t»saté- i»er' Se woning-
noodl^ie nood, zo vervolgde f-preker, is IL ede te^^iiten aan
hst ondeskundig bol«i^ oeser regering, ^en t , *1üéB*!üfer*'pbll-
vt^lc goc-d gevoerd g©*®@;-^*, dan v* a s h@t ^jfo^derland heden ten
da^e niet opgepropt atet tiendiuiaenden repatrierenden uit Ke-
derlends indié.^-.v&r.t "én ding isoet u goed begrijpen, indien
Nederlands- indie voor het «bpderlönd .verloren gaat, vero^orj^
zaakt dit voor ons 2ui!t eer, srnsoede, '•«fearvarr d« gevolgen*'n'og
niet ts overzien aijn. het gaat niet altijd oa de dollars,
ponden en guldens, het gaat GOK om de Eorel© sijde van het
gevel. un& indie" ir- altijd, een uitlestklep gefeest voor de
duizende Nederlanai .e ..ongeren, die vè\>r de oorlog naar Indie
vertrokken en daar r.„r: fcvc-te krachten gaven aar* dit land.
«aar Eouüen die duizenden aoeten bl i jven sis «ij indieJwijt
r a sk tenYï i j zouden in Nederland aan eert werkkring geholpen
moeten Borden, in een land dat voor 1o miilioer; inwoners
nsu^-elijks. plaats en arbeid heef t , aaen, mijne toehoorders,
^over mogen v, i j het nooit Is ten kou. e n. voor ons heiligste
doel moeten .-v i j s tr i jden met feire Eiddelen/ z& -riep spreke*
hartstochtelijk uit,, oo: t .e aorgen de t ons ajooie Nederlands
Indie niet verloren g«at t-, ü-aarom» 20 besloot spreker sijn
toespraak, aoeter wij h&nd in hand gaan en ons door niemand
vers or^s verhevan doel laten afbrengen»"-——•—-—.—.--. ~_
vsn Jfret door uw»rnoe»d* heer Gfa. van ut ' '* . ' ï f» opengestelde ge-
legenheid tot het indienen var; c chriflelijke vragg», uaak-

i;e heer ufa^,yg.ri ur,-:-':;.: dankte daai'na d@ hear^KLTSB voor zijn
t oes praak'*»»' wm.il'fe'\l j si de aanvüeaigeri oj?"" propaganda te Ka-
k@n voor hst Nationaal uomit€ Handhaving aijkseenheid"en de
daarin levende gedachte naarjbuitan uit te dragen. — -— -
u e vergadering 'A*erd "gfeTsloiën oasstreêkÊ 2^.45 Utt^j 21 j h&d
•en zeer ordelijk verloop en deden er zich geen ongeregeld-
heden voor. -*-'—'——• --— -—



tfsarvan door aai j, rapporteur, op afgelegde ambtseed, ia op~
geaaakt dit rapport, hetw-lk gesloten en getekend te i.&zs-
tricbt o,; de 19-de Koveaber 19^7,— -—.—'. ,— „

Uoll:

Aan-,
jje Uotrtfilssaris van Politie,

te:
M A_./. . . . . i K i , U_ U ;.T , •
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jjerslag van een door het Nationaal Comité "Handhaving Hijks-
^enheid", Afdeling Amsterdam, op Zaterdag 22 November 1947
te 14,15 uur, in het Concertgebouw te Amsterdam gehouden
openbare vergadering.
Deze vergadering, welke in de dagbladen was aangekondigd, was
toegankelijk tegen een entreeprijs van f,0,35.
Als sprekers zouden optreden, Prof. Mr. P.S.GERBRABDY. en Ch.
J.I.M.WELTER met als onderwerp "Hoe redden wij ons Koninkrijk"
en H.A.EUWSH01T, met als onderwerp "Ben aanklacht"
Aan de toegang tot het Concertgebouw werd aan alle bezoekers
een exemplaar van het weekblad "jJ-Jmmr israa a-pi and" dd. 21 No-
vember 1947, uitgereikt, terwijl in de saai op alle zitplaat-
sen een exemplaar van het blad "Het laatste Nieuws uit Indié"
dd. 20 November 1947 en een pamflet getiteld "Verraad aan de
Nederlandse Zaak " was neergelegd. ?oorts werd in de pauze
aan de ingangen der koffiekamers een pamflet uitgereikt, ge-
titeld "Kritiek en ProgW'.
In de zaal was ter weerszijden aan het balcon een doek opge-
hangen met het opschrift, "Repoeblik Indonesia betekent On-
vrijheid, Chaos en Ellende, Spreken met deze bende is ver-
raad", terwijl tegen het achterbalcon een doek was aangebracht
met het opschrift "Wat wilt gij? $én rijk of twee ruïnes".
De vergadering werd bezocht door p .m. 650 personen, waarvan
p. m. 1/3 vrouwen. Onder de bezoekers bevonden zich twee per-
sonen gekleed in de uniform van het Nederlandse Leger. Het
publiek behoorde kennelijk tot de gegoede stand en was van
gevorderde leeftijd.
Te 14,20 uur opende de voorzitter, prof. KOOES, de vergadering
en zongen de aanwezigen op zijn verzoek het lied, " O Heer
^Q daar <3es hemels tenten spreidt". Hij gaf daarna het woord
aan de Ie spreker, prof. mr. P .GEKBRANDY. ƒ

jDeze ving zijn rede aan met de vraag "Hoejp redden wij ons
Koninkrijk? " Hij vervolgA
De Staat ̂ waarin wij leven is in nood en wij aullen alle krach-
ten in moeten spannen om ons Koninkrijk te redden. De ogen
van de gehele wereld zijn momenteel gericht op Frankrijk en
ï Italië en als wij zien wat daar gebeurd of staat te gebeu-
| ren, dan wordt het ons duidelijk, dat handhaving van het
V recht en veiligheid der onderdanen voor ons als Staat een
eerste vereiste is/

l-»M **>*£ĵ . p^****"* C
Spreker g»ew- •ctencóver op de Indie-etee kwestie en zegt, dat in
1938 Ujadië tweemaal accuut in h,et parlement ter sprake is ge-
weest/*De vraag rees toen of en in Indië niet één of twee
mensen mishandeld waren. Het antwoord van de betrokken Minis-
ter was toen gemakkelijk en positief en luidde, dat een amb-
tenaar zich had misdragen en dat deze daarvoor direct gestraft
en ontslagen was. Thans komen op Java en Madoera honderden om
door honger of andere oorzaken, doch wie vraagt daarnaar/



JDoor hetgeen thans met Nederlanii Indië gebeurd, wordt het
"ifundament van de Staat ondermijnd. Dit is alL-gebeurd door
f het accoord van Linggadja/ti; Spreker verz^eire hier de aan-
wezigen het artikel van prof. GERRITSON, "De Ontwrichting
van het Koninkrijk" in het aan de ingang uitgereikte week-
blad, "Nieuw Nederland" te lezen.
Vervolgens bespraiekj* hij de te Londen genomen Kon.Beslui ten,
D.65 en D.66, welke het gezag in Indië regelden tot de G<%.
Gen. en dus de regering in Indië zou zijn teruggekeerd^'Thans,
twee jaar nadat de Regering in Batavia is teruggekeerd, zijn
deze Kon. Besluiten nog steeds van kracht en geven deze aan
Dr. Van MOOK een macht die hem niet toekomt. Volgens de Grondwet
moet het bestuur in Ned. Indië uitgevoerd worden door een
Gouv^rnej^Generaalj^J^ch^eiBe isnojK steeds niet aangesteld

' "' a^^ge^n^vM"1Tetr;r-'̂ rgorIeTl volgens genoemde Kon.
Besluiten nog steeds te Brisbane in Australië.
Door het aanvaarden van een besluit van de Veiligheidsraad
wordt onze souvereiniteit aangetast. Het is heel verschillend,
of alle-dtaten iets van hun souvereiniteit inboeten, of dat
men er één uitpikt. Wij zijn niet vrij meer in de maatregelen,
die wij in Indië willen nemen, De «egering heeft een gedeelte
van haar macht afgestaan aan de Veiligheidsraad. Nu gaat men
in Indië de consuls beschouwen als de dragers van het gezag.
Yan het Indische volk is nog 95 % trouw aan het Nederlandse
§esag. Deze stellen ons thans twee vragen. De Ie is,"Stoot ge
ïoor naar Djocja om het roofnest uit te roeien?"De tweede is,

^Blijven j«P»mer?. Deze mensen die op ons vertrouwen worden
door de Staat der Nederlanden in de steek gelaten. De toestand
is thans zo, dat Generaal SPOOR op één lijn wordt gesteld met
de boeven en schurken van de republiek.
Men stuurt thans mensen naar Indië die het land niet kennen.
Elke willekeurige vreemdeling kan de toestand in Indië niet
bekijken. Wij Nederlanders zitten er reeds 350 jaar. Wil men des
kundigen op Indisch gebied, laat men dan heren als LOVINK en
WELEER horen. Men beweert, dat Indië een gebied is waarvandaan
onfle dividenden moeten komen en dat daar een luchtje aan zit,
Zo is het niet heren* Wij werken er niet door ons kapitaal.
Wij werken er aelf• Alles wat in Indië tot stand is gebracht,
is opgebouwd déor Nederlanders* Alles waar Indië groot door was,
zoals rubber,^kinine en vele andere producten, is er door Ne-
derlanders geïmporteerd en gekweekt op gronden die door de>Ne-
derlanders zelf zijn ontgonnen. De bodemproducten die Indië
van zichzelf beait worden van 60 tot 100 % door de Staat ge-
ëxploiteerd .
Er is door een Japans generaal een rapport uitgebracht over
de toestand zoals hij die in Ned. Indie heeft aangetroffen.
Dit rapport is in handen van Nederlanders gevallen
U daaruit een gedeelte voorlezen. Spreker 2.&é>s% daarna een"
gedeelte uit dit rapport voor, waaruit bl*3k#, dat bedoelde
generaal flink de loftrompet ste«k# over het Nederlandse werk
en beheer in Ned. Indië, welk land hij tenslotte een paradijs
noemw ( Interruptie uit de zaal."Gelooft U een fascist?^.

Jr**++€*tU **** ft **fy>~» z
Spreker gaat üaorim. vererer.
*De bevolking van Java kon in één eeuw groeien van 5 tot 50
milliosn, door het kapitaal en de Nederlandse leiding. Thans
is van de 2% millioen grote bevolking van Madoera 40 % door
honger omgekomen, terwijl in totaal op Java en Madoera 2 mil-
lioen mensen van honger zijn omgekomen.
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Hoe staat het met onze vrijwillig naar Indië gegane jongens?
Het verstrekkendste voor de mens is toch wel als de Staat be-
schikt over uw leven. Welnu de jongens hebben er recht op te
weten, dat het gaat om het bestaan van het Koninkrijk.
In het rapport de*consuls worden de Indiërs beschouwd als een
gelijkwaardige tegenpartij. Door het ontijdig staken van de
politi^to&e actie en het niet uitroeien van het broeinest
Djocja, hebben onze jongens geen positie in kunnen nemen van
waaruit zij de zaak kunnen redden*
Het begrip I1 Ieder volk zijn eigen regering" is in dit geval
vals. In Ned Indië leven vele rassen door elkaar* Nederlanders,
Arabieren,Chinezen, Javanen en vele andere volken. Ben Papoea,
Javaan en Minangkabauer staan veel vreemder tegenover elkaar,
dan welk volk hier ook.*
Spreker stel^zich op het standpunt, dat elke volksgroep in
Ned. Indië de gelegenheid moet krijgen zich in vrijheid uit
te spreken, hoe zij geregeerd wil worden en niet/*dat Dr. Van
MOOK e» enkelen uitpikt die hem naar de mond praten 7
Om uit de chaos te komen is er maar één middel, doordrukken

.naar Djocja (applaus). Wij zullen in die richting moeten stu-
ren met vervanging van Dr. Van MOQK. (applaus) . Deze heeft
het bestaan om een man als Nadjamoeddin, een man die gevange-
nisstraf achter de rug heeft, minister-president te maken en

l deze op onze Koningin losgelaten. Sr is maar één weg, het Kabi-
[net moet weg. (vóór in de zaal applaus, achter in de zaal ge-
roep tooi t i<5.
Wij moeten in stad en dorp de publieke opinie bewerken, dan
komt het ogenblik dat de afifegering tegenover deze opinie geen
stand kan houden. Dan zullen zowel in de K.V.P. als in de P.v.d.
A. mensen komen, die zeggen, " zo gaart; het niet langer". Is het
niet,ujpSoda J/e Jjjiat om nog uit het moeras te komen? -gp-rokor go-
looft; mm/ttaTeflrHad men naar ons geluisterd, dan had Djocja reeds
uitgeroeid kunnen zijn en waren wij reeds op de weg der wederop-
bouw* Als wij zelf niet toetasten zal er een tijd komen, dat
de grote mogendheden het voor ons zullen doen en Amerika Indië
onder bescherming zal nemen. De geschiedenis biedt voorbeelden
te over, dat als men doortast de wereldmening zich plotseling
richt ten gunste van hem die doortastte."
Bij spreker köat de begeerte soms boven om tegen de Veiligheids-
raad te zeggen, " heren ge hebt geen recht" en het zelf te doen*
Tenslotte:"Het is nog niet te laat. Het kabinet Beel heeft het
Ned. Volk en het Koninkrijk in de grootste nood gebracht, maar
wij zijn nog In Ned. I^ndie. Mensen beslissen tenslotte niet. De
beslissing ligt po ven. Djpao sliior/herinnerét hi er aan Willen de
Zwijger en d:B«ecg#.een toepasselijk gedicht voor.
Tot slot zeg* spreker.* Zolang wij voor een rechtvaardige zaak
strijden kan alles nog terecht komen%ax eindigt hij, mot do laa-
ten dio hom bezwaren OP Ju^u^-Clul&lufl U

N».
dat 10 rninu*
ke vragen k

rt £*""* '**ry*"*«—-*f f»™ **•" **~*^
nnlrt prof. Koops do nprolfoa^en aeeH&jaa» mede,

" tjö-schriftelij-gopaunoopd sa.i wnr
n worden ingediend

Daar de spreker LUNSHOF door ziekte verhinderd is te spreken,
wordt dea.0 vurvangon doog eon zekere PABIÜS **s **+**£<*o ~-— ... ^,
Deze begija/i zijn rede met t© vertellenJ,dat hij geen schilder is,
en men dus van hem geen schilderijen aan zal treffenr'De heren
Schermerhorn, Cremer en Vo&rink weten/niets van Indië af, doch
niettemin hangen zij er hele schilderijen over op.



Het gaat niet om de vraag; „IA de blanke, of de bruine man, be-
ter? doch om de vraag, is de Aziaat anders?" en dan luidt net
antwoord " Ja ". Azië is het werelddeel d gr dictatuur en niet
vande democratie* Sprekeirfeitgtefc-. een Azië-kennerrfgijzijn, ea.

beeld van de verhoudingen aldaar. Hij köw&rwrC' de
"slotsom, dat b.v. China na het optreden van SUAÏAT SÏÏN geen ge—

luk meer heeft gekend. Over Ned. Indië zegt hij, dat als een
democraat als SLAMET in Indië zegt, "Ik wil niet door de repu-
bliek geregeerd worden^biQ door Br. Van MOOK in de hoek gedrukt
wordt. Volgens lama^-Üe P.v.d.A. er de schuld van dat Indië
niet tegen Japan verdedigd is/'-fcij heeft gespeeld op de minste
en slechtste instincten van het Ned. Volk. Minister LOGEMAN
heeft gezegd, dat het Indische volk niet in staat is zich zelf
te regeren. Nou wat hebben wij dan nog te praten?1"
Spreker belichv vervolgens het karakter van de Aziaat. Hij oogt,
êwrAls er in Tokio twee taxi's tegen elkaar botsen,̂ r niemand
4i,gj die een hand uitsteekt om de slachtoffers te helpen. Men
oaat dat over aan de politie en een eventueel passerende vreem-
deling. Be Gharitas kent men in Azië niet. Wij hebben de Chari-
tas en Humaniteit in Indië gebracht. Als in China een jongen
te laat op school komt en hij maakt er zich tegenover zijn on-
derwijzer met een leugen af, dan prijst deze hem, want det jon-
fen heeft dan zijn gezicht gered. Het gehele leven in Azië is
én grote camouflage en dat is Bjocja ook. Br. KOETS is mede
verantwoordelijk voor de verkeerde voorstelling omtrent Bjocja
en deze man heeft men thans weer benoemd om de onderhandelingen
met Bjocja te voeren. Wat wij nodig hebben is "houding" "het
gebaar", dat verstaat Bjocja. Bekijk het geval met de gevangen
genomen officieren. Soekarno wil hen niet terug hebben en zegt,
"gevangen is gevangen". Van MOOK begrijpt het Oosten niet. Als
de Oosterling voelt, dat wî  de kracht in ons hebben, zal hij
ons respecteren ̂Spreker gfrefjff daarna een vergelijking met een
Indische en een blanke art s/"E en Indisch arts zal volgens hem
nooit een goed dokter worden - uitzonderingen daargelaten, deze
bevestigen de regel - omdat hij wel de medicijnen kent, doch
de belangstelling voor de patiënt mist. Zo is het ook met Bjocja,
Een afspraak kan men met een Oosterling niet maken. Hij komt
die niet na."
Vervolgens zetrhij de agrarische wetgevtntin Indië uiteen, waar-
bij de Indiër niet van zijn grond vervreemd kan wordep.. Hij
noemi-dit een monument van Ned. Wetgeving. Daarna zeg* hij.

vóór de oorlog de grootste oliemagnaat in Indië, iets ge-
wijzigd wilde hebben, kwam hij bij een ambtenaartje van f.250
per maand. Maar hij bereikte niets, want dit ambtenaartje hand-
haafde de wet «n de magnaat moest naar Batavia om te trachten
de gewenste wijziging tot stand te brengen* Als het Oosten de
baas wordt, is dit niet meer nodig. Hij geeft dan het ambte-
naartje een lapje van f.1000 en alles is in orde.
Be teestand van I|adoera wordt door het'Vrije Volk" en "H et Parool"
verzwegen. Een film die er van gemaakt ie, mag zelfs niet ver-
toond worden. Zullen wij er straks af zijn, door net als de
Buitsers vroeger, te zeggen, "Wij hebben het niet geweten".
Wat wij in Indië nodig hebben zijn mensen met karakter, die
Indië kennen, Het gaat toch niet aan, om zoals Br. Van MOOK 3 ,»a
maanden geleden deed, te zeggen, dat wij in Indië te dÉen heb-
ben met avonturiers en profiteurs en er nu mee te gaan onder-
handelend
H-ior eindigt» apreker aijn rede.
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ing't>2ijn rede aan mei te constateren, dat er inzake
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J de Indische kwestie een zekere. matheid en onverschilligheid
'lover het Ned. Volk is gekomen /-'Maandenlang heeft men gezien,

dat door de Regeringsvoorlichtingdienst het wanbeheer in In-
die' /werd bedekt, daarna wordt het scherm opgehaald en geeft
de legering een Witboek uit. Hu is het scherm weer dichtgetrok-
ken. Waarom? Omdat de /regering weer bezig is te onderhandelen.
met dezelfde personen van voorheen.
Er reizen nu drie personen ever Java, waarvan één een vriend van
ons is, n.l. de vertegenwoordiger van België. Daarnaast reizen
een aantal vertegenwoordigers van vreemde mogendheden door In-
die, die zich gedragen als veroveraars, zo ongeveer als de
Duitsers in ons land. Wij zijn een volk met een oeroude tradi-
tie t doch krijgen nu lesaenAvan volken, die pas komen kijken.
(Tüoe wij ons moeten gedragen^
Neem daartegenover de houding eens, die de Fransen in Azië heb-
ben aangenomen. Hebben zij last gehad? Sr is geen woord over ge-
vallen. Neem het geval der Brits-Indiërs in Afrika. De U.N.O.
heeft het thans verklaar* tot een interne aangelegenheid. Waar-
om? Omdat Smuts een mannetjesputter is, die men niet aandurft.
Zou de U.N.O. sancties teopn Nederland hebben genomen, als wij
doorgezet hadden? Opi'eker geloof/5 er niets van. Nog nooit heeft
iemand een zaak gewonnen door vrees. Ons antwoord aan de Ameri-
Jkanen had in duidelijk Engels moeten zijn. "Doe wat je niet
j laten kunt'.' Men had dan eens gezien of men sancties tegen zô 'n
oud volk als het onze had toegepast.
In d e ̂Volkskrant'' heeft een pastoor-aalmoezenier gewaarschuwd vooi
de^gevolgen die het /̂ regeringsbeleid heeft op ons leger, in In-
die. Het beste leger, dat Nederland ooit op de been heeft ge-
bracht. Hij zegt, "po&p ze terug voor het Ie laat is." Dit is
wat onze legering heeft bereikt met het beste leger, dat wij
ooit hadden.
De linkse pers constateert thans met wrevel, dat ?.Mook, de wet
aan zijn laars lapt. Wij voelen het Koninkrijk onder onze vin-
gers vandaan glijden.
De woordvoerder van de 3?.v.d.A. heeft in de kamer gezegd, "Het
accoord van LinggadjaUti was wel een mooi verdrag, maar wij
hebben ons misrekendï Terwille van dat verdrag zijn honderden
van onze jongens gevallen, duizenden Indiërs omgekomen en voor
millioenen aan goederen vernield en nu komt men ons verklaren
zich misrekent te hebben.
Wij zien nu reeds twee jaar ondeskundigen zich bezig houden met
mdië. De K. V. P. heeft zich blijkbaar blindelings aan de P.v.d.
A, overgegeven bij het oprichten van het Kabinet. De legering
is niet minder ondeskundig omtrent Indië. Nederland bezit hon-
derden deskundigen op Indisch gebied, doch deze worden zorgvuldig
buiten de Indische politiek gehouden. Wij zien een prachtig Rijk
ten onder gaan door ondeskundig beleid en wij zi j n̂  onmachtig er
verandering in te brengen, of er iets aan te doen.
Spreker treeé* èasrin een herhaling omtrent d£ Kon. Besluiten
bedoeld door de eerste spreker. Tenslotte ze§ffc hij, "Wij zijn
geworden een klein volk waarmede niemand rekening houdt. Neem
een voorbeeld aan CHUHCHILL. Men is in de tfegeringskamers totrh
wel bang voor ons. Er is geen regering die kan ingaan tegen de
publieke opinie. Zijn wij zelf niet te laat geweest met onze
opinie en moeten wij deze niet met meer kracht naar voren bren-
gen. Aan de andere kant, bij de Regering is het ook geen roae-
geur en maneschijn.



et Kabinet is het minste Kabinet, dat wij in de laatste 10O
aar gehad hebben. Als er op dit moment verkiezingen zouden
orden gehouden wordt het weggevaagd. De K*V»?, is verant-
woordelijk voor de debacle. De P.v*d.A. heeft altijd de leua
gehad, "Indië los van Holland". Ook in de P.v.d.A.rommelt het
echter. De groep Oud is uitgetreden. Dat zij deze steun moet
missen is voor haar een groot verlies. Haar pers vertoont een
katterige stemming, dit blijkbaar door haar falen in Indië*
De volkeren keren zich af van het socialisme. Bij verkiezin-
gen op het ogenblik zou zij een schade lijden, welke zij in
geen jaren te boven zou komen. Het aan de Regering komen van
de P.v.d.A. is een kunstgreep geweest, die de K.V.P. vermoe-
delijk dfeur te staan zal komen. De feiten hebben de oppositie
in het gelijk gesteld. Wij hebben reeds gewonnen.
Het strekt de P.v.d.A. tot eer gezegd te hebben, "Wij hebben
ons vergist". Het boetekleed ontsiert niet, Wmnne»r zal de
K.V.P. het zelfde doen en van de dwalingen haars fcweegs terug-
keren.
Spr-oteop ragt rlan, dat hif^het voor onmogelijk &ccaé«fc, dat ons
Koninkrijk uit elkaar zal worden gesletgd. Wij moeten volhou»
den in onze strijd. God helpt alleen ;EttF, die zichzelf helpen.
Het Indische vraagstuk is een nationaal vraagstuk. Wij sluiten
niemand uit om met ons samen te werken indien hij van goeden
wille is.
Wij moeten van ons Koninkrijk een Koninkrijk maken waarin het
goed wonen is voor blank en bruin, onder de vlag die altijd het
symbool is geweest van recht en gerechtigheid."

<*£/***-*- jt
YfrTT^lcfrnf? bea2ttwoord9%>reker een vijftslingekomen vragen
en deeljfemede, dat nog/moordore vragen inffi ingekomen. Deze
tnllflt» ïïirlr hnlr ^"c "r ^" *"*J^, •^a.w+r~r*m*A worden in het week-
blad "Nieuw Nederland".
De vergadering w/rd-JÉ te 17,35 U-ur geslopen met het zingen van
het $• en 6e couplet van hef'

/<•

p̂d^ '

Het publiek verlaat daarna ordelijk de zaal.

Verzonden aan: Hfd. O.V.D. Den Haag.
P.G. A-dam.
B.M* A-dam.
C.P. A-dam. D-5.
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ONDERWERP:Verslag van de op W R A P P O R O?.
Donderdag,27 November 1947
in cafê-restaurant"De Harmo- Op Donderdag,27 November 1947,aan-
nie"te Bussum gehouden/bij- vangende 20.05 uur,hield de Afdeling Haarden-
eenkomst van het Gomite Hand- Bussum van het Oomite-Handha,ylng T?i iVMoont-ia-iri
having Ri j ks eenheid. een bijeenkomst in een zaal van het Gaf e-Re

stauranf'De Harminie"aan de Brinklaan te Bussum,alwaar onderge-
tekende, JohannesTïartinus Ho es, Hoofdagent van Politie te Bussum
tegenwoordig was en TJ daaromtrent als volgt rapporteer:

/ .t J "Zaaloapioiteit:150 personen.Aanwezig + 90 personen.De bij-
( f / • - » - A eenkomst stond onder leiding van Mr.L. J.TT.OARON,Voorzitter van

dit Comité,Afd.Baarden-Bussum-raadslid der gemeente Bussum(P.v.
d.Vr.).Deze sprak een inleidend woord,waarin hij de aanwezigen
er voor waarschuwde niet te denken,dat de Ingieohe kwestie ge-
regeld is,nu de Regering zegt ook voor Rijkseenheid te zijn.

Wij zouden daardoor kunnen inslapen,wat verderfelijk zou zij
Vervolgens kreeg de spreker van deze avond-W.Belonje,Oud-

f j hoofdredacteur van "Het Dagblad "te Bat avia, wonende te Bussum,
"— gelegenheid te spreken over het onderwerp:"Indië in het licht

van deze tijd"
Spr.herdacht allereerst de tijdens de oorlog gevallen mili-

tair en, de in de concentratiekampen gestorven burgers en de mili
tairen,die sedert de bevrijding zijn gesneuveld in'de strijd
voor vrijheid en recht en bracht vervolgens een eresaluut aan *
de"jongens",die overzee hun plicht doen en tonen,dat er nog fit
in hun zit.

Spr.zeide,dat de toestand in Indië,gezien moest worden in
het licht van deze tijd,waar in recht, menselijkheid en^moraal
niet meer schijnen te gelden.Spr.wees op het gesol met onze"
Grondwet,de werkwijze van sommige ministers,inzonderheid,die
van het Ministerie van Overzese Gebiedsdelen,alwaar thans reeds
vier ministers zijn ingeschakeld om de zaken te rege}.en»het ge-
brek aan objectiviteit van de pers,het nafr voren schuilen van
dubieuse figuren, als :NadjamoeóÖLn en zijn halfbroer,de enorme
Indische schuld en het spreekverbod van Gerbrandy.

Spr.verklaarde verder,dat wij er trots op mogen zijn,dat w i j ,
Indie zo goed hebben bestuurd.Een Japans Generasl legde in elen

• •- rapport voor Tokio vast,dat de Nederlanders goed voor de bevol-
king in N.0.1.hadden gezorgd.Ons beleid voor de oorlog,zo ver-
volgde spreker,voldeed a?n de eisen,welke het Volkenbondspact
in art.20 ten aanzien van koloniale volken stelde en a priori
zelfs aan de richtlijnen van het Atlantic Charter en de z.g.
vier vrijheden van Roosevelt.Spr.zeide,dat wij nimmer hadden
mogen onderhandelen met opstandelingendapr de historie heeft
bewezen,dat dit altijd verkeerd afloopt^Dat onze zaak bij de
Veiligheidsraad een fiesco heeft geleden,is de schuld van de
regering,aangezien van Kleffens met de ^appos-ten van deze re-
gering werd doodgeslagen.Spr.meende,dat nog rliet alles verlo-

.*». ren was en dat de zap k nog kon worden gelred,mapr dan moet eerst
^/vertegenwoor- het Kabinet Beel verdwijnen en plaats maken voor een nationale/
diging^ en daarom hangt veel af van de houding van onze katholieken.

Spr.wekte de aanwe_zigen tenslotte op vertrouwen te hebben
in de komende verkiezingen"In de pauze WPS er gelegenheid tot
het stellen van schriftelijke vragen,die daarna door spr.wer-
den beantwoord«Te 22.00 eindigende deze bijeenkomst,welke een
rustig verloop had.

AM m OOMMISSAfilS W Bussum, 28 November 1947,
SEMEEÏÏfEPOLITIE
A L H I E R.
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Pamflet "Verraad aan de Nederlandse

Met verwijzing naar Uw schrijven van IS December j.l., Ko.C.7./
G.653-1947, heb ik de eer ü uit te nodigen mij wel te tallen berich-
ten óf het daarbij overgelegde pamflet verspreid is door het "CorJLté
Handhaving Rijkseeniieid1*.

IET HOOFD V<AN DE
VE1UGHEIDSDIEKST
Namens deze:

J.G.Grabbendam<

Aan de Heer Hoofdcommissaris
van Politie,

8

Tl N H l M.



VAI EBH 0£ DOSpEDAi & 3BCEM1B1 1947 » HEf GEBOUW
lABlOSH" fE fcHOIliöljr «BiCTE OPMBAHS YBR

DOOK HB3» SAflöïïAAÏ. GOÜOTS *HATOHAyilfS

Is vergadering, eis door middel van convocaties en ad-
vertenties in de dagbladen was aangekondigd.werd in twee zalen
gehouden, welks bij de opening geheel gevold bleken te sijn.
Aanwesig waren ongeveef 2400 personen, waaronder vereohillende
militairen- In ds aaal waren nationale vlaggen langs d* wan*
ten aangebracht,terwijl boven hst spreekgestoelte oen deek -was
aangebracht met als optohrifti "'Hst roer moet oa", waaronder
een beeltenis van H.M. de Koningin .hing* Versohillönde brochu-
res, betrekking hebbena og het oonfliot ia Indonssii werden
ten verkoop aangeboden*

?ende de voorzitter van hst district
"Handhaving Ri jkeeenheid" ,£hr*Mr.W JS.

i* plsu7*4f
Groningen van het O aai l

de vergadering
ikort net het zïni

.J
elat tevoren de waohténdsn d

van nationale liederen. Ra de aanwe-

gedurende welke eerst*-
Lio-onaroep mocht spreken. Spreker
Ldisoh wal aeer aanvechtbaar was, '

Lkomon in a tri J d was

aigen welkom te hebben ;geheten, in ixet bijaonder de beide epre-
kers. Pieter Ŝ erbranJjr.geb.te - - - ~"'~
ts
%lt ov*j? het vsrstril
genoemde niet voor de
dat dit spreekverbod
wijl hst staatkundig
wetten. Hierna gaf hJ
'.1. ,. _^ ' _ - - *"T.£. _ "̂  • 't' ' i' F*f-W~' '' - ~ i. 'k.'ii • ' "' 'Tf 'f ̂ ''I-lf - -nsf ' ' *t*V)f,aerbrandy all¥?inkeliaan,terwijl in
optrad»

0-eneraal Winke
Regeringsbeleid ten

had als onderwerp foor sijn rede
.... i en van Xïidil" » Spreker noemde es toe*-

stand in Indoneai» thans aoer somber. In verband daarmede be-
treurde hij hot dat 20 vele Nederlander» nog niet inaagen waar-
om het eigenlijk ging. Hij betoogde dat bij het verlies van In-
donesië niet sleoHts de, bezittere doch ook de arbeidereklaase '
getroffen aou worden»
tinok, «die tooh beus
aegd sou hebbent "hst
ven komen." Generaal '
bevolking aan ds gewe
ontstaan y zo donker«
Ind.Compagnie. Het is
o& dit te voorkomen."
ds Partij van de Ar be
tussen de P.v.d,A. en
Regering zich gesteraat
nlsts van de oppositie
RoofflS-Katholieken te
aamerhand is hst gel
aangevoeld." Nadat hij
aterhorn. dis van de
had bearitiseerd, belî tte hi| ê« pelitiftle aotie. Hij sei
vervolgenet MHet laat Jpsrlka koud,welke vlag sr «even IndiU
waait, als hst maar ds goederen uit Indiö krijgt* D« oplossing
van de kwestie is gelegen in een vsortsetten van ds aotie teger
DJokJa. hoewel ds Regering daarvoor weinig schijnt te gsvoel/
Het optreden van Nederland in ds Veiligheidsraad kon evenmin

- a *

L| oi te er d e een uitlating van
m vriend dor kapitalisten is", dis
srlies van Indiö aullen wij nooit te
'colman vervolgde: MHst overlaten van de
.oae Republiek «al eea eituatie ctcen
in is donkerste tijden van ds Ooet-

le,dat pij als Christenen nieta dcen
>rvolgöns hekelde spreker de lenae van
"Indie vrij11» ** Zolang ds onzalig* band

blijft voortfestaan.fWsst as
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da goedkeuring van Generaal Winkelman wegdragen. "De «alge goede
houding zou aljn geweest, indien van Kleffena gessegd had» "De
Raad ia incompetent* lij sullen dus onae eigen saken wel opknap-
pen. Jtic heb df eer TS te groeten."
felgens spreker «tou da regering een der laatste opinie-onder-
s o eken insake Indonesië hebben verboden, omdat 4e uitslag daar-
van reeds bij voorbaat een nederlaag voor de huidige Regerings-
politiek aou siijn geworden. Met een krachtig beroep op de mede-
werking om "tiet ainkend© söhlp van staat" te reMenf besloot hij
aijn betoog.

Ha een korte pausse besprak Prof.Gerbrandy het onderwerpt
"Hoe redden wij ons koninkrijk?11
Hij betoogdet *Xndll betreft onze eigen volkshuiöhouding. Wij
aijn allen ingevaar, omdat onze Staat in gevaar verkeert.Men kan.
nu wel Keggens dat wij van Indi» geplukt hebben, maar ik beu zo
•vrij om dat te betwisten,Wij hebben daar alles gebracht* Heeft
aiet ons lederlands genie daar 4e cultures gebraoht op onont*
gonnan gebied* Een Japans generaal in de bezettingstijd heeft
de lof Ier Nederlanders bezongen door van Indlft te verklaren,
dat dit gebied een paradijs genoemd mag worden* Bn inderdaad,
ons Indiö was het best bestuurde land ter wereld* Doch het ka-
binet SohermerhOTO heeft dit gebied kapot gemaakt** Spreker
llohtts vervolgens uitvoerig to*f dat zijns inaiens 4t Ooamiosie
van Brie eigenlijk *een dwaasheid*1 is, die geen enkele verant-
woordelijkheid draagt* Het idee «Hederland vrijt Indi% vrij*1»
achtte hij niet logisch en noemde hij val B. "Er s$ijn geen twee
landen Heaerland en Indonesië, maar er is Nederland en Hederlanti
IndiS en die twee aijn 4én. Br bestaat wettelijk geen land In*
donesü en als wij daar weg gaan, aijn er tientallen volken die
elkaar in d® haren vliegen. Wij moeten naar B jok j a, want is het
niet ten hemel schreiend t dat alle dagen nog door de radio een
vuilspuiterij over het volk wordt gestrooidtwaardoor de0e ra en s ei}
die ons tooh aeker niet slecht gessind aijn, verder van ons wor-
den vervreemd* Be dictator van Indi*, Hubertus Johannes van Mooi
moet uit Indift weg en Ie demooratie moet aldaar hersteld worden.
Be mensen, die de zaak niet kunnen en willen oplossenfmoeten
verdwijnen. Het kabinet Besl* dat deze onzalige politiek steunt»
moet weg* len zou kunnen vragen of wij dan niet naar Indift moe-
ten gaan. Dit is eohter niet nodig, daar wij er nog zijn* Hog
kan het. Breng ïïw offer voor 4e eer én waardigheid van het KO-
Hnkrijk en ga* Zolang wij nog voor een reohtvaardige aaak strij-
den» mogen wij hopen op de hulp van de Almachtige** Hiermede be-
sloot spreker ssljn, herhaaldelijk door applaus onderbroken rede,
S adat nog enige coupletten van het * Wilhelmus11 waren gezongen»
werd de bijeenkomst door de vooraitter te ongeveer 11 uur ge-
sloten*
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De vergadering, die door'Convocatie' s en advertentie'
de dagbladen w^s Aangekondigd, werd in twee zalen gehouderi^~~*i j

faQ-nening/^l-ekCTfTJijSlTSür 240Q personen aanwoaig to a i jn> waaron-
der verschillenda ijggf j^ 11ltaire*^MIöi''Uj'r In de zalen waren nati-
onale "löïïïïrirTa^^ terwijl boven
het spreekgestoelte een doek aangebracht met als opschrift:
"Het roer moet om", waaronder een beeltenis van H.M. de Koningin

In è al
inde brochures,

Verschil
Indonesië

7,45 uur
van het district Groningen/ Jhr Mr. W. W. FBI TH

tevoren de wachtenden de tijd hadaen bekort met het zingen van
nationale liederen. Na de aanwezigen.welkom te hebben geheten,
in het bijzonder de beide spr ek er s /Prof i d BünnAND? en Generaal

BRAND¥. Spreker a^nae dat dit spreekverbod juridisch ya% wel
zeer aanvechtbaar was, terwijl het staatkundig volkomen in stri
was met democratische wetten^ Hierna gaf hij het woord aan de
eerste spreker, generaal WINKELKAN, terwijl in de andere zaal
Prof.GSRBRANDY als spreker optrad.

Generaal WINKELMAN had als onderwerp voor zi jn rede "Het ̂ e-
geringsbelgfed ten^anzien van Indië". Spreker noemde de toestand
in Indi|H5|£"dit o^5n6lilr zeer soraber. Hi"j meondo In verband daar
mede/*dat hot ao—jammer wao dat zo v el e^M ed»eyland^r s nog niet
inzagen waarom het eigenlijk ging. Suroyfaèrrnic£siaffiaf, datXlndl-ö

m i l l r r n 1-nr i tn l i n t n n v f u r / r l n r l i -l it ^ 1 u i i l n i l i l

E N (5een uitlating van P go f . LIEFTINCK/'die
vriend der kapit ali st en*no orndo , die gezegd zou

lies van Indië zullen w i j nooit te boven komen y.* ___
*Het overlaten van de bevolking aan de ge\jetenloze Re-~
en situatie «ai doen ontstaan, zo donker, als in de

,e tijden van de Oost-Ind. Compagnie. -Sprcfeoi" roopt uit,
'schande ïsss, dat wi j als Chri sternen niets doen om dit t?,

." Vervolgens hekel/B spreker de leuze van de Partij van
"Indië vri j", /fcolang aeJitOT- d e onzalige band tussen d

voorkomen
de Arbeid ni vri j , /fcolang aeJitOT- e onzalige ban
P. v. d. A. en de K. V. P. blijft voortbestaan, weet de legering
zich gesteund door de meerderheid en trekt zij zich niets van
de oppositie aan. W i j willen echter niet f&alaten, — alduo oprolt

Katholieken te waarschuwen aan die band oan oi.«d te
^*Lanszaïïierhand is het gelukkig zo, dat dit door velen
wordt aangevoeLcif Nadat hij vervolgens de politiek van

SchörmerhornfTiran de Engelsen,rvSn de Commi s si e-Gen e r aa]
de politiële actie, had bolioht, waarbij hij a i jn boot

doed—ftsc&—t n +n-r|on^ ƒ1 a^-^AgZi-p...po") ^ +-*1. *?fe ^.por» T-sr^^rf oll jk wqn t -
ondo oprol'

Indië waait,
i f f l i aondo , dat

[merika koud 1-aat-, welke vlag er boven
als hét maar de goederen uitJLndië krijgt. Sprolic]

oplossing van de kwestie iau*a gelegen in een
voortzetten van de actie tegen Djok ja , hoewel de^regerin
voor weinig schijnt te gevoelen i' Sprolior m o o n d o ook dat
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spreker^—dat de regering een der laatste
opinie-onderzoeken inzake Indonesië zou hebben verboden, omdat
de uitslag daarvan reeds bij voorbaat een nederlaag voor de hui-
dige ^egerings-politiek zou z i jn geworden. Met een krachtig bero
roep op medewerking 'om liet zinkende schip van staat" t e redden,
besloot hij zijri betèog. - - - - - - - - -/-jf^tA^^ -

rjUrtïq word' een korte pauze ..gohoudQÏ>, Waarna'Prof. GERBRAKDY
g p rak c v g-r het on d 9j^-®3/R/!HQ ö̂ 1"1 e<^ eri j^i.JrjOgnSj konJ^^ikri j k*."

•o o trof t on dat ^Lj*^ü.len in gevaar ai j"n-, omdat" onze staat in
gevaar verkeert. 1:1 en kan nu wel zeggen, dat wij van Indië ge-
plukt hebben, maar ik ben zo vrij om dat te betwisten. Wij heb-
ben alles daar gebracht. Heef t niet ons Nederlands genie daar
de cultures gebracht op onontgonnen gebied. VoIgQBB a prokOP-

tiaof-fe- 6en Japans generaal in de bezettingsti j d T d e l o f der Neder-
landers bezongen door van Indië te verklaren, dat dit gebied
een paradijs genoemd mag worden. Sn inderdaad, ons Indië was
het best bestuurde land ter wereld. Doch het kabinet SCKSRKER-
HORN heeft dit gebied kapot gemaakt? Spreker lichtte vervolgens
uitvoerig toe. dat z i jn s inziens de commissie van 4h?i neigen l i jk
'•een dwaasheid is, die geen enkele verantwoordelijkheid dra
qma^Lr.n-p m n 0 n d o du,t ttet idee "Nederland vr i j , Indië vriil'
logisch 353- en noeradeT&sffe, vals. Volg on p oprolt or a-ljn €r7geen
twee landen Nederland en Indonesië, maar er is Nederland en
Nederlands Indië en die tv^ee z i j n fen. Er bestaat wettelijk geen
land Indonesië en als wij daar weg gaan, z i jn er tiefttallen vol-
ken die elkaar in de haren vliegen. W i j moeten naar D j o k j a , want
is het niet ten hemel schreiend, dat alledagen nog door de radio
een vuilspuiterij over het volk wordt gestrooid, waardoor deze
mensen , die ons toch zeker niet slecht gezind z i j n , verder van
ons worden vervreemd. De dictator van Indië, Hubertus Johannes

_ van I.100K moet uit Indië wag en de democratie moet aldaar her-
^ steld worden. De mensen die de zaak niet kunnen en willen op-

A loss en moeten verdwijnen. Het kabinet BEE&, dat deze onzalige/
/ politiek ' steunt, moet weg. Hen zou kunnen vragen of wij dan niet naar

Indië moeten gaan. Dit is echter niet nodig, volgen s ap-g>^teor-t
/ daar wij er nog z i j n . Nog kan het. Breng Uw of fe r voor de eer

en waardigheid van het Koninkrijk en ga. Zolang wij nog voor
een rechtvaardige zaak p+v''v J< q Qn,.. P9q1r^+ apv-^Qr^ mogen wij
hopen op de hulp van de Almachtige* Hiermede besloot spreker
z i j n , her^ai/g^ijk door applaus onderbroken rede/. Nadat nog
enige godoojLwn van/ono volliolied: waren gezongen werd de bij-
eenkomst door de voorzitter~Resloten'^ te ongeveer 11 uur]**

Sy-dgdcn B-ioh- goon wanordolijk-hodon voor. 3r word -;

U Groningen 15 December 194?.
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Hierbij h.eb ilt de eer UHoogEdelGestrenge te doe»,
toekome» een rapport ao. 92 lioudeade het verslag ram
een openbare rergaderiag door het Comité "Ha&dhaTiftg
Rijkacenheid1» te As s en belegd.-

,,_JgJJ,-̂ ,̂-Jw.̂ û M̂»mritM<iĤ 'fĴ aiT.-- **

ASSEN, 18 December 1947
De C.v.P.

In afschrift doorgezoaden aaar de Heer Procureur-
Generaal, fgd. Directeur van Politie te LEEUWARDER.-



.V E H S L Ai

openbare vergadering die door het Comité "Handhaving Rijkseenheid" op
Woensdag» 10 December 1947 te Assen werd gehouden.

Daar het C oneer thuis voor de grote toeloop van het publiek te klein bleek,
werd de Noorderkerk eveneens voor de vergadering opengesteld. In het C on- =
certhuis sprak eerst Prof. Gerbrandy, terwijl de heer Lunshof in de Noorderf
Kerk sprak.
Ka de pauze wisselden de sprekers van vergaderplaats.

Concerthuls, zaalcapaciteit: 800. Aanwezig: 800
Noorderkerk, zaalcapaciteit: 800. Aanwezig: 800
Sprekers? Prof. Gerbrandy.

H. A. Lunshof. }-y

In de zaal waren een drietal spandoeken bevestigd met de volgende leuzen:
"Repoebliek Indonesia betekent onvrijheid, chaos en ellende. Spreken met
sze bende is verraad." "Het roer moet om".

_o~o~o~o-o-o-o~o-o-o~o-

Nadat de voorzitter van het Prov.Conutité "Handhaving Rijkseenheid"
de heer L.C.v.d.SchCe, een kort openingswoord had gesproken, kwam Prof.
G-erbrandy aan het woord. Deze sprak over het onderwerp: "Hoe redden we ons
Koninkrijk?"

"Hooit heb ik gedacht bij mijn terugkomst uit Londen, dat ik nog eens
over dit onderwerp het woord zou moeten voeren, aldus spreker. Het Rijk is
in nood, omdat het schild boven ons leven is weggenomen. Prof. Gerbrandy
verhaalde daarna iets over de ineenstroggeling van Nederland en IndiS.
Zonder enig inzicht was het moeilijk de structuur van het koninkrijk goed
te verstaan, aldus spreker. De Prof. noemde de durf en de ondernemings-
geest van onze voorouders, waardoor Indië groot is geworden. De econo-
mische welstand is door de Nederlanders en Indiërs in nauwe samenwerking
tot stand gebracht. Spreker citeerde enkele gedeelten uit een verslag, dat)
door een Japans generaal aan zijn opdrachtgevers in Tokio was uitgebracht J
Hieruit bleek, dat deze man er van overtuigd was, dat het Nederlandse
estuur in Indië opmerkelijk goed was. "Dit gebied is een paradijs" zo

luidde het slot. Spreker wees op de eeuwenoude verbondenheid van Nederland
met Indië. We hebben een einde gemaakt aan de vele onderlinge oorlogen
van dit x±ï±z millio enenvolk. We hebben «en einde gemaakt aan de zeeroverij
aan de weduwenverbranding op Bali. De Indische volkeren genieten dezelfde
bescherming als wij. De arbe idswetgelrer i j is even als bij ons en tot stand
gebracht in volle samenwerking met de inlandse bevolking. In de volksraad
zitten meer inheemsen dan Europeanen. In één woord het was daar een rechts-
staat gedragen in de top door Nederland. Dat rijk nu, dat volk is thans in
nood. Hoe weten wij dat ? Het symptoom was reeds v<5Ór de oorlog in 1938
aanwezig toen de meerderheid gevormd werd door de R.K., A.R. en C.H. het
zgn. rechtsbewind. Als er toen iets gebeurde, b.v. mishandeling, dan kwam
er dadelijk een motie in de Kamer van de kant van de Socialisten, die be-
weerden, dat het een teken van koloniaal bewind was. En wat zei de Minis-
ter dan? Dat zo'n ambtenaar, die verantwoordelijk was, ontslagen zou wor-
den. Thans zijn die socialisten zelf aan het bewind. Millioenen zijn nu
door dit bewind omgekomen. Staat er nu iets in het Parlement op 2'n kop?
Er is iets niet in orde. "Ihere is something rotten in the State" Het
wijst op een ziekteproces. De Staat toch is het fundament waarop de maat- l
schappij rust. Is die Staat ziek, dan is de maatschappij ook aiek. Onbe- j
kwame mensen tekenden het aceoord van Linggadjati, Zonder een sehrifte- i
lijke voorbereiding heeft men deze zaak afgewikkeld. Het was echter een i
langdurige afwikkeling. Maanden later werd het accoord echter buiten het
Parlement om door de regering getekend, zonder het Nederlandse volk te
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-aadplegen. Dat was in strijd met de grondwet. Men gaat nu met een snel-
treinvaart het Koninkrijk verwoesten. Spreker zei, dat hij onlangs in een
radio-rede had gezegd, dat vreemden onze zaken ter hand zouden nemen,
indien we het in IndiS zelf niet zouden opknappen. Thans heeft de Veilig-
heidsraad zich met ons bemoeid, omdat we door een klèfk worden geregeerd,
die beaig is het Nederlandse Koninkrijk kapot te maken. Spreker hekelde
het optreden van v.ELeffens in de Veiligheidsraad. Toen van KLeffens be-
merkte, dat de Veiligheidsraad zich met de Indische kwestie wilde bemoeien
had hij moeten zeggen: "Ik heb de eer ü te groeten, maar U blijft met de
handen van ons Koninkrijk af!" 't Is mis met de staat en 't ia mis met
het volk. Het wordt nog iets gecamoufleerd. Het dringt echter door tot
onze studenten, die zien het zwerk dreigen. Die zien hier geen toekomst
meer en vragen zich af of emigratie niet geboden is. Zonder Indië en
zonder achterland kan Nederland niet leven. Ondanks de slechte toestand
in Nederland was de toestand in Indië nog beroerder. In Madoera woonden
twee en een kwart millioen mensen, waarvan 200.000 van honger zijn omge-
komen. Armoede heerst onder de arbeidende klasse. Ze durven echter hun
mond niet open te doen, anders worden ze vermoord. Onze soldaten zijn er
naar toe gestuurd om ze te bevrijden. Eerst werden ze achter bespottelijke
defcarcatielijnen gezet. Daarna kwam de politionele actie. De geest bij on-
'.e jongens veerde weer op. Toen werd de actie stop gezet. Thans begint
de chraiBttfrtmirttm demoralisatie van onze Nederlandse Militairen. Ze vragen
zich af: "Waarom zijn we hier?" De overheid is een machtig ding. 2e kan
veel geld vragen. Ze kan ïïw leven vragen. Dit laatste mag echter alleen
gebeuren in het belang van het Koninkrijk. Als dat onzeker is geworden,
dan moogt ge het niet doen.

Indien het parool van het Commité "Handhaving Rijkseen&eid" was ge-
volgd, waren we reeds lang uit het moeras. Na 4 Augustus kon het hoog-
stens nog vijf dagen duren en dan was het broeinest uitgeroeid. Wij moeten
breken met het valse beginsel, dat onze Regering leidt: "Wij mogen onze
eigen boontjes doppen, laten ze daarginds het ook doen". "Wij zijn vrij,
laten zij ook vrij zijn!" Dat is een vals beginsel. Wij moeten breken
met de valse tegenstelling: "Wij Nederlanders hier en zij Indonesiërs
daar!" We moeten ons los maken van het valse nationaliteits-principe, dat
spreekt van de natie-Indië*. We moeten doorstoten naar Djocja en het roof-
nest uitroeien en ons daarbij ontworstelen aan de internationale dwang.
We moeten terug naar een democratisch bewind in Ned.IndiS. Het moet maar
eens uit zijn met de dictatuur van van Mook. Deze man moet ogenblikkelijk
van het toneel verdwijnen evenals het kabinet Beel (applaus); het staat
teel slecht maar onze grote historie is er borg voor, dat een daad een
enorme invloed kan hebben. Men heeft stellig succes indien men met kracht
en met argumenten voor de belangen van zijn land strijdt. Nog is het niet
te laat, want we zijn nog in Indië. Zolang is de hoop nog niet verloren.
Terugblikkende op het jaar 1584, waarin Willen De Zwijger werd vermoord
en God toch uitkomst bracht zo kan God ook thans uitkomst brengen, ver-
volgde spreker. laten we blijven hopen op Hem, die ons in deze bittere
nood niet zal begeven of verlaten.

Na de pauze sprak de heer H,A.Lunshof over het onderwerp: Quo Vadis?
Het spijt mij, aldus spreker, dat ik slechts tot U kan spreken over het
verval van het Koninkrijk der Nederlanden. Br wordt veel gesproken en ge-
schreven over de Indische kwestie maalt naar mijn gevoel bestaat deze
kwestie niet. Het zijn geen moeilijkheden in de Overzeese Gebiedsdelen,
waarmede wij te kampen hebben, het schort in Nederland, in Den Haag. Na
de bevrijding zijn we ziek geworden. De ziekte van verval van de ±x na-
tionale kracht. Wij kunnen ons niet meer handhaven. We voelen niet meer
dat we tezamen met Indië een nationale eenheid vormen. We lijden aan na-
tionale zelfverslapping. Wanneer ik van Schermerhorn lees: Nederland
zoekt geen economische voordelen in de wereld, dan is het mogelijk dat
de schrijver een Heilige is, maar in ieder geval is hij een dwaas. Wan-
neer een Minister van Staat deze leuze propageert, dan gaat het verkeerd
met het land. Wij zijn niet naar IndiS gegaan om economische voordelen
alleen. We hebben er veiligheid en vrede gebracht, niet ten onzen bate
alleen, 6Ók voor de bevolking en ó*ó*k voor de wereld. Onze zaak was in
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diepste wezen van zedelijke aard en werd ook als zodanig geaccepteerd.
Dat was zo tot de tijd van de Duitse invasie hier en de Japanse invasie
daar. Wij hebben iets jfot s t and ge bracht, dat Ingeland en Amerika niet
hebben kunnen doen. Zo was de toestand toen voor Mei 1940. En hoe is
de toestand nu? We hebben momenteel een dollar-schuld van 630.000.000
aan Amerika. De import loopt snel terug. Momenteel is er in Nederland
&è TTfrtltK* milliard bankpapier in omloop. We staan aan de raad van een
inflatie. Deze regering voert een financiële politiek waarvan £e weet,
dat deze niet kan worden gehandhaafd. Het moet wel op een catastrophe
uitlopen. Ze zit ten nauwste aan het Indische vraagstuk gekoppeld. We
zitten hier met 10.000.000. mensen opgesloten. Dat is de toekomst, die
gij Uw kinderen kunt geven. Het verspelen van het gezag ligt aan de
regering. Hier is de oorzaak van de ellende In Indi§,niet de krachts-
ontplooiing daar. Momenteel wordt er de meest erbarmelijke staatskunde
gevoerd, die ooit door de Nederlandse Regering is gevoerd. Men heeft op
Soekamo en Sjahrir vertrouwd. Sehermerhorn heeft o.m. gezegd: "Wanneer
ik niet op deze mensen kon vertrouwen, zou hetgeen ik doe misdadig
Wij kunnen deze mensen niet vertrouwen. De revolutie houdt daar niet
eerder op, voordat de laatste Nederlander is verdwenen. Die met deze
mensen aan één tafel gaat xm zitten is een dwaas! De toestand in Neder-
land is slecht. Een inflatie staat voor de deur. Toch is die toestand
beter dan in Indiê*. Dag in dag uit gaat het verrottingsprooes voort.
Dag aan dag sterven er 10.000 tot 15.000 inlanders, mensen waarvoor wij
verantwoordelijk zijn. Het is daar een chaos! Ik benijd Minister Beel
en de Minister van Overzeese Gebiedsdelen niet, maar ik klaag ze aan.
Ik acht hen schuldig aan de grootste gruwelen, die er in de wereldge-
schiedenis plaats hebben (applaus). En het kabinet weet het. Ook onze
verantwoordelijkheid is daarbij betrokken. Men praat maar en iedere dag
wordt er een Javaan vermoord. Ik denk aan de nachten van de Ministers,
als de bleke schimmen door hun kamers dolen. Nu zegt men: "We moeten
niet strijden met de kracht van wapenen" Vooral Koos Vorrink zegt dat.
Ik heb dat meer gehoord, n.l. in de tijd van het "Gebroken Geweertje".
Toen zei men er gebeurt in Europa niets. Die politiek is op een fiasco
uitgelopen. Gefaald! Ik wil hun dat niet in de schoenen schuiven, ten-
slotte is het een nobel idee. Maar wat ik ze wel in de schoenen schuif,
dat is het feit, dat ze ten twede male gefaald hebben. Toen wij moesten
vechten hadden de matrozen geen wapenen en had Rotterdam geen afweerge-
schut. In Engeland moest Churchill in 1940 de boontjes doppen. Wanneer
hij eenzelfde politiek gevolgd had als Koos Vorrink, dan zaten we nog
onder de Duitse hiel. Wanneer we thans zo doorgaan komen we hier weer
onder een hiel en daar danken we voor. Ik dank er voor. Ben ezel stoot
zich niet voor de 2e maal aan dezelfde steen. We hebben een tractaat ge-
sloten: Linggadjati* We vonden de Dejftse wonderdokter bekwaam genoeg
om samen met een reder en een journalist het tractaat aan te gaan (ap-
plaus). Men vond het niet nodig een jurist te raadplegen. Ik neem het
hem haast persoonlijk kwalijk, ik wordt bijna een vijand van hem als ik
bedenk, dat hij, die door zijn dilettantisme en onkunde, zich heeft
vermeten om de handen te slaan aan dit Rijk. Dat mocht $ij niet doen.
Ze hebben de politiek t.a.v. de Overzeese Gebiedsdelen ondergeschikt
gemaakt aan die van Nederland. Het was de angst tegen het communisme,
dat de P.v.d.A. noopte tot het doen van concessies. Het was diezelfde
angst, die de K.v.P. met haar groots verleden, concessies deed doen
naar links (P.v.d.A.). In Mei 1946 is de K.v.P. gekomen tot een pact
met de P.v.d.A. Dit kabinet heeft zich dus laten leiden door zijn vrees
voor het Nederlandse volk. Indië wil men wel kwijt, maar vooral» geen
stakingen en onlusten hier. Wat een prijs! Wat een politiek! De oppo-
sitie heeft steeds haar waarschuwende stem laten horen. En de feiten
bewijzen wel dat de oppositie steeds gelijk had. Toch blijft de rege-
ring zitten! Niets heeft 20'n lange levensduur als een slap kabinet.
Vandaar dat het voorlaatste kabinet van Colijn maar twee dagen zat. In
Mei 1940 was er het conflict De Geer-Gerbrandy. De Geer ging op het
verstandelijke af. Wij waren nu eenmaal bezet en moesten maar een
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accoordje met de Duitsers aangaan. Gerbrandy daarentegen wenste een
groot risico te nemen en deze politiek heeft offers gekost. Onze vloot
ging er aan en 300.000 Nederlanders keerden niet terug. Maar toch heeft
deze politiek vrucht gedragen. Nederland is herrezen. Maar thans keren
we ineens tot Be Geers politiek terug. Gerbrandy staat nu precies 2x
voor dezelfde politiek. De Geer's mentaliteit. We moeten terug naar de
krachtige en sterke politiek van (ïerbrandy. Gerbrandy heeft de typische
gave om krachtdadig te kunnen ingrijpen. De tegenwoordige regering kent
geen gezag. Halverwege blijft men steken. Men zet niet door. Allereerst
een eresaluut voor onze jongens, die opkomen voor onze zaak (applaus).
Maar wij brengen het beste wat wij hebben niet naar Indië, om midden in
het moeras te blijven steken. We leven op het orediet van Amerika, dat
was niet nodig geweest. Wat zei een Amerikaan gisteren tot mij? "Ik geloorj
dat jullie ongelijk hebben in 2x±& Indië, anders waren jullie wel naar
Djocja gegaan" Dit wil ik deze regering zeggen: Als het zo nog een paar
maanden doorgaat, dan moeten de jongens maar terug komen. Zij moeten
niet voor ons verbloeden (applaus). De politienele actie werd niet door-
gezet, omdat de P.v.d.A. dan niet langer mee wil werken. En Romme stelde
de samenwerking met de F.v.d.A. boven die met Indië. Het zijn ook hier
weer de zgn. zachtmoedigen, die het meeste bloed vergieten. De socialis-
ten wilden niet naar Djocja marcheren. Toen we te lang aarzelden, kwam
het aanbod: staakt het vuren. De andere kant kan zich hieraan echter
,ooit houden. De Ver.Naties hebben zich met de kwestie bemoeid. Ik vind
rol die van Kleffens hierbij gespeeld heeft afschuwelijk. Van Kleffens

2iet de dingen wel maar moet er ook iets voor doen. Het is de man van
het woord maar niet van de daad. Staatslieden moeten mensen van de daad
zijn. Van Mook is een man van de daad. Toen ik hem lir jaar geleden eens
sprak en er op wees dat Nederland ten gronde zou gaan als de tegenwoor-
dige politiek zou worden doorgevoerd, zei Van Mook: "Ik ben het volkomen
met TJ eens. Ik wil nog verder gaan. Nederland is een stervend volk, een
verloren volk en daarom kon het niet langer over Indië regeren!" Van
Mook heeft een diepe verachting voor Den Haag. Hij hoeft maar aan een
touwtje te trekken en het kabinet reageert als poppen in een Jan Klaassen
spel. Van Mook is een man van krachtig kaliber, die het kabinet volkomen
beheerst, ffe zitten dus voor deze toestand: financiële debacle, 10.000000
mensen opgesloten in eigen land, tirannie en chaos in Indië. Als ik zo
de balans opmaak, heeft de regering nog langer het recht om de teugels
in handen te hebben? Ik zeg: neen. Als het zo 2 of 3 maanden doorgaat is
het volkomen mis. Er moet een kentering komen. Hiervan wil het Comité
Handhaving Rijkseenheid het Nederlandse volk bewust maken. Ik zeg het
met volkomen zekerheid. Wij staan aan de rand van de afgrond. Dit weet
Den Haag ook, omdat zij middelen gebruiken, die zij niet mogen gebruiken.i
-D& regering handelt in strijd met de grondwettelijke bepalingen, 't Is j
nu~~ëènmaaï niet zo, dat de sterkste partij het voor het zeggen heeft. l
Maar het kabinet heeft rekening te houden met de grondwet, het verleden j
en de rechten van het nageslacht. Toen Roosevelit in het begin van de
oorlog belangrijke conferenties meemaakte, nam hij iemand van de opposi-
tie mede, juist omdat er belangrijke beslissingen moesten worden genomen,
die ook voor het nageslacht van belang zouden, zijn. Maar de oppositie in
Nederland wordt niet gehoord. Zij wordt vertrapt. Aan de oppositie wordt
het spreken voor de radio verboden voor de tijd van 2 maanden. Is dat
demooratie? We hebben het recht tot het Nederlandse volk te spreken. We
nemen niet alles meer, dat doen we niet. We willen geen spreekverbod.
Het Comité* Sijkseenheid voert deze actie, niet omdat het bang is voor
"het Nederlandse volk, maar omdat het vertrouwen stelt in de kracht van

jo_T̂ iâ /De rê eŷ ng. heeft een enquête uitgeschreven. Aan
helTIélerlandse vöTk werd gevraagd of het voor of tegen de regeringspoli-
tiek was. 56/5 was er tegea. Maar de uitslag van ie enquête is door de

ïk heb haar gisteren gepubliceerd. Men heeft
ons geen verantwoordelijkheid gelaten, maar eens dragen zij die volle
verantwoordelijkheid. Het roer moet om. Waarom moet er b.v. een Mussert



die een sukkel en een idioot was, worden doodgeschoten, als er duizend
maal ergere dingen gebeuren? Het is niet voor een kleine zaak, dat ik
U roep. Ik doe een beroep op de beste en nobelste instincten. Het minis-

i terie Beel vertegenwoordigt niet het beste deel van het Nederlandse volk.
I Het ministerie Beel vertegenwoordigt het gehele Nederlandse volk ook niet.
*^Dit kabinet Beel moet opgeruimd worden, moet verdwijnen (applaus). Ik
roep ü op mee te strijden. Het is een grote,zware taak, die heel wat
offers zal kosten. Wij mogen niet terug schrikken. Wanneer we deze poli-
tiek accepteren dan krijgt Van Mook gelijk. Maar wij accepteren het
nooit!!!!!!!

Ka deze redevoering sprak de heer L.C.v.d.SchJe nog een kort slot-
woord.

De vergadering had een rustig en ordelijk verloop.
Hiervan opgemaakt dit rapport en gesloten te Assen, 15 December 1947.
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Voor ........ OP ...... 195 ....... ...... ......................... Naam

Origineel in ................ PP. ....... 340 .............................. ..... Naam ...... Maandrapporten Friesland.

Volg nr. ....................... .... Ag, nr ....... 27300 ............... Aard van het stuk ..... bi J1» Maand.r.aPP.9r'b ?

.................................................................................. Afz ____________ I/D..Eeeuwarden. ; ....................... Datum ..... 8*1*
Uitgaande van de plaatselijke afdeling van het Gomitee Handhaving Rijkseen-
heid, werd op 16 December 1947, des avonds 8 uur, in de bovenzaal van café
"de Prins" te Makkum, een openbare vergadering gehouden, Als spreker trad opj
Generaal Beumer met het onderwerp: "Het Indische drama ... .waar raoet dat heen?.
De zaal was geheel gevuld, teweten plusminus £20 mensen. De aanwezigen be-
hoorden merendeel tot rechtse richtingen (A.R. en C.H.)terwijl zich eveneens
een tiental personen in de zaal bevonden, waar van kan worden aangenomen dat
zij behoren tot de P.v.d.A.Onder de aanwezigen bevond zich een G. P.N. er;
Andries Deinum, wonende te Makkum) Aangenomen kan worden ,dat deze zich ter
•nlaatse bevond als luisteraar vanwege de plaatselijke afdeling der C.P.N.

De spreker en het aanwezige publiek werden door de voorzitter van
de afdeling Makkum van het Gom. H. R. (notaris H.J.Faber te Makkum) welkom
geheten. Het woord was hierna aan Generaal J. Beumer. Deze herinnerde de aan-
wezigen aan de historische band welke bestaat tusswn Nederland en Indie. De-
ze band dateert reeds van omstreeks het1 jaar 1600. Erkend moet worden dat de
Nederlanders oorspronkelijk in Indie kwamen met de uitsluitende bedoeling
hier handel te drijven en winst te maken. In de loop der tijden ontstonden
nauwere banden en tenslotte gevoelden beide gebiedsdelen zich een» Door de
overgrote meerderheid van het Indische Volk en Neder landaase Volk wordt thans
slechts gewenst dat de beide gebiedsdelen bij elkander zullen blijven. Het
comitee R.H, erkent de eisen van de Indiërs tot zelf bestuur ;wil echter hier-
aan medewerken, wanneer rekening wordt gehouden met de wens van de meerderhej
in Indie.nl. onder Nederlanse leiding in het begin en later in onderlinge
samenwerking met Nederland.

Momenteel wordt Indie geterroriseerd door een extrirnistische minderheid
onder leiding van Soekarno c. s. Deze Soekarno, die schermt met het verlangen
van de Javanen om zelfstandigheid, is nota bene zelf niet eens Javaan. Zijn
rol kan vergeleken worden met die welke 3eys-Inq.uart ( een Oostenrijker) voor

de Duitsers in Nederland speelde. Soekarno heeft wezenlijk generlei invloet
op de Inlandse bevolking. Invloed hebben slechts de sultans en dergel. Spreke]
toont dit aan met voorbeelden uit de praktijk. Hij vertoefde jaren in Indie
en wel meestentijds op het eiland Java.

Spreker neemt dan stelling tegen de pers in Nederland, die onder pressi*
van regerings-instanties zijn inziens valse berichten over de stemming in
Indien publiceert. De waarheid is nl. dat de overgrote meerderheid in Indie
wenst samen te werken met de Nederlanders. Deze hebben hun immers door alle
heen welvaart en rust gebracht. Aan het slot van zijn rede gaf spreker de
toehoorders in overweging, ter gelegenheid van de a. s, verkiezingen hun
stem zodanig uit te brengen, dat een volksvertegenwoordigingzou ontstaan, die
een geheel andere visie heeft- op het Indie-beleid. Als het zo blijft door-
gaan als tegenwoordig , gaan wij met Indie ten gronde.

Na afloop van zijn rede, daf Gen. Beumer gelegenheid tot het stellen
van schriftelijke vragen. Er kwamen plm. 20 briefjes binnen. Tijdens de be-
antwoording van de vragen, laakte spreker de slappe houding van de eerste
geallieerde afgevaardigden in Indie. Dezen hebben een onnoemelijke schade
veroorzaakt. Hij kenmerkte ze achtereenvolgens als "een man van kleine ont-

z.o.z*
A C 4 17 •2»48Uitgetrokken door .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afd./Sectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum
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Origineel in' QD 340 Naam Maand .rapporten..Friesland
\g nr Ag, nr 27300 Aard van het stuk bijl, man.dr.app.Qr.t

: Afz I/P.. Meuwarden Datum 8..1...48

Door een betrouwbaar persoon werd mij medegedeeld , dat omstreeks
18 December 1947 door twee personen uit Harlingen een bezoek was
gebracht aan Joh. Zijlstra, wonende Polle nr. 24 te ARUM. Deze personen
zouden Zijlstra, die ex-NSBer en momenteel werkloos is, gedurende zijn
werkloosheid een wekelijks geldelijke uitkering hebben aangeboden, mits
hij lid van de communistische partij werd. Zijlstra voornoemd, was hier
evenwel niet op ingegaan.

December 1947

d. 12 l

De gewezen Ex-burgemeester Werkhoven te Witwarsum en Jacob Kooistra
vergaderen zo nu en dan in de keuken van het café Hofstra te Witmarsum
Personalia omtrent deze personen zijn U bekend. De nodige aandacht zal
hieraan worden geschonken.
Overgekomen vanaf Leeuwarden Schrans 124, Jacob Faber geboren 1.2.05
te Wier (Menaldum) onderwijzer ULO school te Witmarsum en zijn echt-
genote Doetje van der V/ijk, geb. 13.2.99 te Smallingepland. Ze hebben
zich hier gevestigd 2.1.48 en zijn wonende Bolswarderweg 9 (Ned.Herv.
Pastorie) beiden zijn gewezen NBB-ers.

D 7.

Uitgetrokken door Afd.(Sectie Datum

A.L. 17249-47



wikkeling, die echter slechts voor zijn taak was aangewezen omdat hij een
neef van de Engelse Koning is", en de tweede afgevaardigde"wat wij op z«n
Hollands een rund noemen".

Door de voorzitter, notaris Faber, werd te plm. 23.30 uur de verga-
dering gesloten, met een woord van opwekking aan de aanwezigen om lid te
worden van het pi. oomitee Handh. Rijkseenheid. Financiële hulp werd ver-
zo oh t.

D. 8
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Afz Bis.tr. Leeuwarden Datum D.ec....47..

Uitgaande van de plaatselijke afdeling van het Comité Handhaving
Rijkseenheid, werd op 16 December 194-7 des avonds 8 uur in de bovenzaal
van café "De Prins" te Makkum, een openbare vergadering gehouden. Als
spreker trad op:Generaal Reumer met het onderwerp:
"Het Indische drama Waar moet dat heen?" De zaal was geheel
gevuld, teweten pi.m.220 mensen. De aanwezigen behoorden merendeel
tot rechtse richtingen (A.R. en C.H.), terwijl zich eveneens een tienta
personen in de zaal bevonden, waarvan kan worden aangenomen, dat zij
behoren tot de Partij van de Arbeid. Onder de aanwezigen bevoöd zich ee
C.P.N.er(Andries Deinum, wonende te Hakkum)
Aangenomen kan worden dat deze zich ter plaatse bevond als luisteraar
vanwege de plaatselijke afdeling der C.P.N.
De spreker en het aanwezige publiek werden door de voorzitter van de
afdeling Makkura van het Com.H.R. (notaris H.J.Faber te Makkum! welkom
geheten, ̂ et woord was hierna aan Generaal J,Beumer. Deze herinnerde
de aanwezigen aan de historische band welke bestaat tussen Nederland
en Indie. Deze band dateert reeds van omstreeks het jaar 1600. Erkend
moet worden, dat de Nederlanders oorspronkelijk in Indie kwamen ijiet de
uitsluitende bedoeling hier handel te drijven en winst te maken.
In de loop van de tijden ontstonden nauwere banden en tenslotte gevoel-
den beide gebiedsdelen zich een. Door de overgrote meerderheid van het
Indische en Nederlandse volk wordt thans slechts gewenst dat de beide
gebiedsdelen bij elkaar zullen blijven. Het comité R.H. erkent de eisen
van de Indiërs, tot.zelfbestuur; wil echter slechts hieraan medewerken
wanneer rekening wordt gehouden met de wens van de meerderheid in Indie
n.l. onder Nederlandse leiding in het begin en later in onderlinge
samenwerking met Nederland.
Momenteel wordt Indie geterroriseerd door een extremistische minderheid
onder leiding van Soekarno c.s. Deze Soekarna die schermt met het ver-
langen van de Javanen om zelfstandigheid, is nota bene zelf niet eens
Javaan. Zijn rol kan vergeleken worden met die welke Seijs Inquart
( een Qjstenrijker)voor de Duitsers in Nederland speelde. Soekarno
heeft wezenlijk generlei invloed op de inlandse bevolking. Invloed
hebben slechts de sultans en dergel. Spreker toont dit aan met voor-
beelden uit de practijk. Hij vertoefde ftaren in Indie en wel meesten-
tijds op het eiland Java.
Spreker neemt dan stelling tegen de pers in Nederland die onder pressie
van regerings instanties zijn inziens valse berichten over de stemming
in Indie publiceert. De waarheid is n.l. dat de overgrote meerderheid
in Indie wenst samen te werken met de Nederlanders. Deze hebben immers
door alle eeuwen heen slechts welvaart en rust gebracht, Aan het slot
van zijl rede gaf spreker de toehoorders in overweging, ter gelegenheid
van de a.s. verkiezingen hun stem zodanig uit tebrengen dat een volké-
vertegenwoordiglng «ou ontstaan die een geheel andere visie heeft op
het Indie beleid. Als het zo blijft doorgaan als tegenwoordig, gaan wij
met Indie terf gronde. Ha afloop van zijn rede, gaf gen. Beumer gelegen-

Uitgetrokken door $$.. Afd./Sectie ..A0.? Datum 20-2-4$
a» O. Z
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held tot het stellen van schriftelijke vragefc. Tijdens de beant-
woording van de vragen laekte spr, de slappe houding van de eerste
geillieerde afgevaardigden in Indie. Dezan hebben een onnoemelijke
schade veroorzaakt» Hij kenmerkt ze achtereenvolgens als "een
man van kleine ontwikkeling, die echter slechts voor 2ijn taak
was aangewezen omdat hij een neef van de Engelse Koning is",
en de tweede afgevaardigde "wat wij op zijn Hollands een rund noemen"
Door de voorzitter, notaris Faber, werd te plm. 23.30 uur de
vergadering gesloten, met een woord van opwekking aan de aan-
wezigen om lid te worden van pi.comité Handhavend Rijkseenheid»
Financieele steun werd vetzocht.

D.8.
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VERSLAG OPENBARE BI JLENKOMS? "MIONAAL GO MITE HAHDHAVIH&
RIJKSEENHEID» TE HEERLEN OP b JANUARI 1940.

Aanwezig: ongeveer 160 personen»
Zaal capaciteit: 400 personen.

Spreker: Charles Jpgepn Ignace Marie .Welt-er »geb.te 's-Ci-raven-
hage, 6-4-1880, won .te' ' s-G-ravenhage, oud -Minister van
Koloniën.

•*

V, De plaatselijke voorzitter Dr.Albert ThiadeütO, geb.te Utrecht,
15-10-1910,won.te Heerlen, opende do bijeenkomst met een korto
welkomstrede,waarin hij zijn vreugde uitsprak over de a.i.grote
opkomst.

De Heer Welter besprak vervolgens do Indonesische kwestie,voor
wolk probleem,naar hij verklaarde» steeds meer "belangstelling
wordt getoond.Het wereldgebeuren belichtend, betoogde oud-Mi-
nister Weltor, dat de tegenwoordige tijd zich kenmerkt als een
tijd van overgang en kentering. Momcntool wordt oen titanen-
strijd uitgevochten tussen het Christendom on hot communisme.
DG paus hooft reeds in zijn Korstredo togen hot communisme ge-
waarschuwd. Sprokcr vroog zich af hoo do Nederlanders op hot
communistischo govaar reageren on of do Regering in staat aal
blijken te zijn een krachtige, zelfbewuste, economische en fi-
nanciële politiek volgen,welke alle krachten in den lando aal
samenbinden. Sprekende over de vermindering der verschillende
rantsoenen,zei do Hoer Woltor, dat het "Nationaal Comité Hand-
having Rijkseenheid" dit reods lang geleden voorspeld hoeft.Ook
de waardering van do Nederlandse gulden in het buitenland zou
sterk verminderd zijn, waarbij hij ver kondigde, dat men e.e.a»:
moost aien tegen de achtergrond van de Indonesische kwestie*-
Ha gematigde critiek te hebbon geleverd op do Minister van Weder-
opbouw, wiens plaats ,volgens spreker,in het Vaderland zou aijn
on niet in Indonesift, sprak hij als zijn mening uit, dat de voor-
lichting betreffende hot Indonesische probloem veel te wensen
overlaat.Het niet doorstoten van de Nederlandse strijdkrachten
naar Djocja noemde Oud-Minister Welter "een ramp",in wolk ver-
band hij critiek leverde op de P.v.d.A. en de K.V.P.,waarbij
hij echter geen nieuwe gezichtspunten naar voron bracht.Scherp
kantte spreker zich tegen de Commissia van Drie,hierbij aanvoerend^
dat dozo landon vertegenwoordigt,die nog niet bostonden,toon
Nederland al eon wereldpositie innam» "Moeten die heren ons nu
vortollon hoc hot moet in Indift?" vroeg sprekor zich af. De or-
der staakt hot vuren,welke nog steeds niet wordt nagelóofdjhad
tot gevolg, dat "onze jongens11 worden "weggeschoten", hetgeen
spreker zeer bitter noemde. Niet allcon do Nederlandse bevolking,
doch ook de inheemse bevolking zou onder da tegenwoordige om-
standighedon in Indonesië moeton lijdon. De toestand in Indo-
nesië hooft/roods 3V2 milliard guldon gekost, waardoor de so-
ciale maatregelen in Nederland niet tot uitvoor gebracht kunnoii
wordon. "De kleine man,die van. zijn loon,salaris of vast in-
komen moot bestaan, moet hot gelag betalen", betoogde spreker,
Hij eindigde sijn rede met de aanwezigen op to wokkon stoun̂ o
verlenen aan het "Nationaal Comité Handhaving Rijköeonheid" en
/Nederland - 2 -



de Katholieken in hot Zuidon dos lands verzocht hij zich aaneen
te sluiten in het voorlopige "Katholieke Comité van Actie",

pe voorzitter deelde ton slottc mode,dat het in de bedoeling
van het comité ligt, maandelijks een dergelijke "bijeenkomst
to Heerlen te organiseren,waarna ook hij de toehoorders ver-
zocht hun steun aan "bovengenoemde comité's te willen vorlonon»

C.V.D.
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De Japanse Gen. Tojo hartelifk door
Soekarüo verwelkomd. Op d* achter-

grond M. Hatta.

aREPöEBLIK INDONESIAS
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De .Republiek" beroemt zich
op gepleegde bestialiteiten.

Er is dus geen ver schil tussen
de „Repoeblik Indonesia" en

Jublleum-poitzegels der ..Republiek"
1. De brandstichting, plundering en uit-

moording van Z.-Bandoeng ia Mrt. '46
(Maret. '46)

2, De beschieting en het in brandsteken
van het viouwenkomp Ambarawa in
Nov. '45 (Nop. '45.)

Niets en niemand gespaard.

Een slachtoffertje uit een der gijzelaarskam-
pen der Repoeblik. Ziek en uitgemergeld.
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Vergadering "Nationaal Comité HMMUutflNE

Ik heb d» eer tfws Excellentie hierbij aan t* bieö»n
van een verslag van een op 10 Januari j.l. te Amsterdam geaoudca open-
b«r« yergadering v«m het «Hatioaaal Costité Haadkavlng Bi jkse«nneid«»
Sftar de inhoud wa&rran ik mij veroorloof te

m vm m

'Aan Zijne Excellentie de Minister
van Overzees* Gebiedsdelen,
t«

; Al E.H .H A Q E»' ' ,
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Geheim Amsterdam, 12 Januari 1946

BUREAU B

VERSLAG van de op 10 Januari 194-8 gehouden openbare
vergadering, onder auspicié'n. van de afdeling Amster-
dam van he-b tfomite, -"Handhaving |d jkg eenhei d "̂  in de
c on gr e sz aal van "Krasaapol sky" te

Deze vergadering was o, m. aangekondigd ia r<De Volkskrant" van 6 Janu
ari 3.1. ,„ waarbij werd vermeid, dat als sprekers zouden optreden de
heren jjnbert GEiEBHDlmi en Johaa VAN HULZEN over de onderwerpen.; "Het
m dis ene drama" en t fWij eisen een vrij tn.diè'"» - De prijs van de toe
gangskaarteni was gesteld op il, o. 3 5*

Bï'jr. de ingang der zaal werden oranjegroene strikjes te koop aangeboden
tegen de prijs van 51.0,25. De afname was niet direct groot te noe-
men, Van de aankleding der zaal fcan het volgende worden gezegd; Aan

einde was op hét podium een tafel aangebracht, waaraan vier per-
sonen gezeten, waren. t. w. , de voorzitter der vergadering, wiens naam

|| niet genoemd werd en de heren Hubert CLEEBDIÏÏ, Prof. CO OP S en Johan
A/! yM.HUL.ZM. Daarnaast was, ten behoeve van de sprekers een lessenaar

geplaatst met microfoon^ Een onbekend gebleven persoon verleende mu-
zikale\medew»rldLng, door op het daar aanwezige orgel, Vaderlandse
liederen te spelen» De zaal was verder versierd met 3 Nederlandse
vlaggen en 3 groen- oranje- groene schilden, waarop de afbeelding van

*de .Nederlandse leeuw. Tevens waren aanplakbiljetten aanwezig, met de
(afbeelding van de gebroken kroon, in de zaal, die ^375 zitplaatsen

oor h««heeft, waren on ge vee r^S-Lyp e r sonen aanwezig, die voor het grootste ge-
deelte de middelbare fëeftijd gepasseerd waren, ueslist jeugdige per-
sonen, waren er niet, maar wel werden enige personen van. gemengde bloe-
de opgemerkt. Geen der aanwezigen droeg een. militair uniform. Op ie-
dere zitplaats lag propagandamateriaal, wat bij dit rapport wordt ge—
voegd. .Ue vergadering begon te ongeveer 15uur 15.

De voorzitter opende de vergadering met alle aanwezigen een hartelijk
welkom toe te roepen en zijn beste wensen uiit te spreken voor het
jaar 1948. Yerder wenste hij de jongens in Indlè noed, belijd en trouw
en nog even geduld, hoewel dat wel moeilijk zou vallen met al die on-
derhandelingen. Zij moeten naar vertrouwen hebben, dat de rechtvaardig
heid zal zege#vieren, «spreker, nog verder ingaande op de volgens hem

juitermate kritieke toestand, haalde woorden van Admiraal JdELFEECCH
«aan, die gezegd zou hebben, dat 2 jaar onderhandelen het land zou uit-
putten, maar vervolgde hij, het uoomité nandhaving Rijkseeiiheid" zal
ook in liet nieuwe jaar tot hernieuwde aeties overgaan. HYij zullen
niet rusten voor we ons doel bereikt hebben. Wij zijn van mening, dat
een regering die zich laat regeren, moet verdwijnen en wij moeten een
regering hebben, die zich aan de grondwet houdt, Wij zijn noch Ger-
brandisten noch Wel teri sten, maar zuiver T~7ederlan.de r s.
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Hierna gaf de voorzitter het woord.aaan de eerste spreker, genaamd:
Hubert üLESSPIF, die zou spreken over het onderwerp: "Het Indische dra-
ma".

iQLlï^BIEiN begon met zijn leedwezen uit te spreken over de geringe be-
/\ in de hoofdstad des lands voor de vergadering, vooral

'waar het toch zulke belangrijke problemen betrof. Hij vervolgde met
een bloemrijke uiteenzetting te geven over het Indiè" vaa voor 194-0 en
haalde de woorden van Multatuli aan, die sprak van "Ben gordel van
smaragd". Iedereen, die eens in dat mooie land vertoefd heeft, onder-
vindt steedw weer de aantrekkingskracht, zogauw hij vanuit Nederland
Straat Soenda weer is gepasseerd... Wij waren geen koloniale onderdruk-
kers, maar stonden voor een taak. Wij .allen die Indië kennen, en er ge—
wwifet hebben, kregen het lief en voor ons is het ons tweede vaderland»
De mooiste jaren van ons leven, waren de j aren .daar doorgebracht,
ledereen was daar iemand en kon daar iemand zijn. Wij waren geen
lers zoals veel gezegd wordt, maar brengers, üe meesten kennen Indië
echter niet en laten ziehmaar wat wijsmaken*, door anderen, die er'ook.
niets van weten. Er wordt veel gesproken over de Oost - Indische Gom—
paEpie en wij willen niets goed praten, maar men moet niet vergeten,
dat de gehele Compagnie uit kooplieden bestond en dat niemand" verder
iets te vertellen had in Indië. Wat ze ook gedaan hebben, het staat
vast, dat ze een erfenis nagelaten hebben en wat voor een erfenis,- Om
een goed inzicht in de Indische aangelegenheden te verkrijgen, voor-
al waar het het bestuur, betreft, dient men te weten, dat die 7u mll-
lioen mensen die daar wonen, bestaan, uit 63 verschillende volkeren,
die onderling weer veel van elkander velschillen en soms zelfs zeer
achterdochtig tegenover elkander s t aam. Uit land, dat nu Indonesië
genoemd wordt, heet in werkelijkheid Nederlands-In die, want Indonesië
is e«n dekmai» em bestaat ni*t; het is geen begrip. Nederland bracht
in dat land met zijn tegenstellingen rust. Het volk nam in één eeuw
tijd van 5 millioen tot 40 millioen bewoners toe. In Nederland was
geen bevolkingstoename tijdens de 5 jarige bezetting door de Duit-
seners. Zij deden niets dan moorden, roven en plunderen. In Indië
bloeide de handel en de industrie en het kwam aan. de bevolking ten
goede, net volk van Indië is een goecl volk, mits rechtvaardig gere-
geerd. Een grote leg»3>-en politiemacht was daar niet nodig en er war-
ren dan ook. in het geheel maar 30. 000 militairen, die nimmer in actie

f kwamen en daal1 uitsluitend waren voor vlagvertoon, terwijl de 3000 &
politieagenten niets anders deden als patrouilleren. De bevolking was
rustig en voorzag in landfeouw, visserij, kunst enz» enz* Spreker gaf
hierna een uiteenzetting over de aard van het volk. Slechts 2% van d«
inwoners stond met ons in contact, door middel van de scheepvaart en
JLe handel. De algemene indruk voor een ieder die daar kwam was die
van een welvarend, zindelijk, nijveri^ en ons goed gezind volk. Er
Eraren maar 20. ü 00 (Europeanen in indik, maar die weten dan ook dat zij
daar geleefd hebben. Het was geen recht, maar een gunst om daar te
mogen werken, «ergens ter wereld kon over een grotere bevolkings-
dichtheid worden gesp'rokeni als daar, waar 500 mensen op een vierkan-
te kilometer wonen. Na nogmaals de schoonheid van het land 'bezongen
te hebben, gaat hij over tot een bespreking over het Indië van nu,
Hij geeft een overzicht van de gevoerde onderhandelingen met de lei-
ders van de Hepubliek en verklaart, dat het vanaf de bevrijding één
martelgang is geweest. De regering is onmachtig en ziet geen kané
om uit de impasse te komen, wat geen wonder is, als iedereen die het
beter weet moet verdwijnen. Van Oijen. en ohr. ö"tarkenborgh gingen,
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maar met Soekamo en Sjahrir wordt gepraat.. Be Kroon blijft in de
lucht hangen, en niemand heeft het tot nu toe in zijn hoofd gehaald
om te zeggen: "De Republiek komt niet te pas". Soekarna was ze met
dat woord allemaal te slim af. "Zij moeten souverein v/orden", zei

''die stakker van een Schermerhorn. Hij begrijpt zeker niet, dat wij
er dan uit moeten. Grote groepen goede en getrouwe Indiërs werden
nooit gehoord en men praat en onderhandelt maar met die Jappen-
vriend, die zijn doel bereikte door Tojo en nu door de Nederlandse
onderhandelaars. Velen hebben daar hun leven gegeven en doen dat
iedere dag nog. Zij slmipen s'avonds naar hun oude heren toe uit
medeleven en bezorgdheid en informeren na^het wel en wee van hen,
die ze altijd zo trouw gediend hebben. Ze worden echter rustig ver-
moord als het gemerkt wordt. De slappe houding van Nederland heeft

i geen respect bij Soekarno. De jongens komen om rust en orde te
brengen, maar zij vallen onder sluipmoordenaars. 7K-j verraden al
die mensen, die ons trouw geweest zijn. De basis-over eenkom s t van
Linggadjati haalt onze vlag door de modder. Nederland deed tot twee
maal toe een beroep op Ingeland en wat gebeurde ©r? De Engelsen
sleepten voor 80 millioen gulden van Sumatra' s Oostkust weg en de
goederen werden via de Chinezen verkocht aan de Bussen-^Men ver-
geet, dat als Indie voor ons verloren is, dat wij dan nog minder
zijn dan juuxemburg of _Denemarken." Daarom moetene er, nu het bestaan
van Nederland en indie op het spel staat, mannen als Jan Pietersz»
Coen terugkomen en beslissingen worden genomen van grote allure.
Spreker bestrijdt, dat daar alle-ö anders is g-eworden. De mensen die
indie kennen, hebben alles voorzien zoals het nu gaat. Veertien
millioen mensen willen niet onder de Republiek leven, waarbij dan
nog andere bevolkingsgroepen komen, w. o. zes millioen MadStrezen,
waarvan 4Q% reeds het slachtoffer zijn geworden van de Republiek.
Dat er, afgezien van deze offers, ook op een ander terrein velen
als slachtoffer vallen, bewijst de uitspraak van een goede vriend
van mij;, een dokter uit Indie, die verklaarde, dat het minstens
50 jaar zou duren, eer de gezondheidstoestand van de bevolking
weer 20 is als voor 194-0. Er wordt met dit alles in het geheel geen
rekening gehouden en het congres van "gladekkers" praat rustig
door m®t de .groot-collaborateur Soekarna, die een onverzadigbare
eetlust heeft en alles wil opslikken. Men vergeet, dat als die man
de macht heeft, alle zendelingen en missionarissen wel naar huis
kunnen gaan, want voor die is er dan geen plaats meer. Men vergeet
nog veel meer, n.l. dat Indie, de deviezenbron bij uitnemendheid,
is opgedroogd. Daar moet de regering aan denken als ze het over
deviezen heeft. De wereld schreeuwt om vetten, die er niet zijn.,
terwijl Indië, bij de normale productie van palmpitten en copra,
50% van de gehele vetbehoefte dekt. Daarom moet er een eind komen
aan dat gepraat en eventueel met straffe hand tegen de Hepubliek
worden ingegrepen. De regering heeft aan de Jappenknecht en moor-
denaar van zijn eiggn volk, Soekarno, de voorkeur gegeven boven
een Starkenborgh, maar als de Republikeinen, capituleren^ dan doen
ze dat voor de mensen, die hen eruit wilde gooien en noch voor van
Mook, noch voor de Commissie-Gen e r aal. Schermerhorn hebben ze net
lot van Nederland in handen gelegd omdat hij een baantje moest
hebben. Verschillende volken zweren trouw aan onze Koningin en wil-
len niet onder de Republiek leven, waarom moeten we mannen hebben
die van aanpakken weten en zorgen,, dat de Uommunistische elementen
niet meer invloed krijgen dan ze nu reeds hebben. Het is dan ook
de wens van Amerika geweest, dat de Conferentie van Londen eerst



geéindigd moest zijn, in verband met de grote activiteit der Com-
munisten in Azië, öpreker gaat dan weer in op de huidige toestand,
voornamelijk waar het betreft de vorming van de Interim-He ge ring
met medewerking van de Republiek en verklaart, dat volgens hun rae-
ïiln-g, Soekarno en zijn kliek niet meer dan ? tot 5% van. het volk
vertegenwoordigen. Hij besluit zijn betoog met de woordene "net
Nederlandse volk wil een einde aan deze toestand hebben; krachtige
handen moeten de teugels grijpen, ueve de Koningin; leve het onge-
schonden Koninkrijk der Nederlanden.",

Hierna werd van de aanwezigen een offer in geld gevraagd, voor dek-
king van de onkosten,, die gemaakt waren, om te komen tot deze ver-
gadering. Deze collecte bracht Jol. 74. 05 op.

Vervolgens werd een pauze aangekondigd van 20 minuten, en kregen de
aanwezigen de gelegenheid een consumptie te gebruiken in de winter
tuin..

Na de pauze gaf de voorzitter het woord aan Johan. VAIT HULZM, die
• sprak over het onderwerp: "Wij' eisen een vrij" Indié". •

Spreker begon met de aandacht te vestigen op het feit, dat het hal-
ve kabinet tegenwoordig in de Oost was. Ze rennen maar heen en weer
als kippen die hun eieren niet 'kwijt kunnen raken. We hebben tegen-
woordig 4 of 5 ministers van Koloniën. Ja, de progressieven zijn zo
tegen koloniën, maar dit bewind heeft kans gezien Overzeese Gebieds-
deïan te degraderen tot Koloniën, want we zijn weer even ver als
vroeger en we moeten weer van-voor-af-aan beginnen. In dit verband
had spreker het over een regeiings-verdui storingsdienst. Fu zijn
ze weer met wat anders begonnen, n. 1. met een tussen re ge ring. Wat . i
dat is? Ik weet het niet, want ik heb nog nooit van een vorige re-
gering gehoord. a*t is een gescharrel en geharrewar met allemaal
souvereine staatjes los van het Koninkrijk en uw zonen worden ter
beschikking gesteld voor een nog te vormen Indonesische Staat. Er :/
wordt een beroep gedaan, e«n roofstaat in een 3aat te vormen en de :,;•-
soldaten moeten hierbij medewerken. Men wil de Commissie voor Goede;}/-;
Diensten een heuse regering presenteren. Er is een grondig ver— $g
speeld vertrouwen van twee en een half jaar overheidsbeleid; een tefl
grabbel smijten van alle waardigheid. Spreker noemde in dit verband|l
het aanbieden van 300 sloffen sigaretten aan 170 gedelegeerden op 5'
een daar gehouden conferentie en riep uit: "Als je maar progressief ?;^
denkt". Iedereen snakt,- als hij al die profiteurs aan het werk ziet,;i
naar een man als Starkenborgh. Uatavia is heden ten dage een tjodom
en 'Jtomorrha, met al zijn weeldevertoon. Ik wil u proberen de ogen
te openen voor het wanbeheer en het f al-en in het eerste jaar na de
bevrijding. We kunnen moeilijk spreken over gebrek aan kennis bij
leidende figuren als Romme, Be el, oonkman en Van Mook; van Scher-
merhorn praat ik maar in het geheel niet. (gelach) iedereen weet wel
hoe de Indische zaken staan. Het gaat hier om het staatkundig be-
ginsel en niet om de kennis, net begint met het vervalsen der his-
torie, door te zeggen, dat we de koloniale verhouding willen prijs-
geven. Hoe rijmt de regering dat, want volgens de grondwetsherzie-
ning van '22 was Indië al zelfstandig. Toch zou ze nu geliquideerd
moeten worden, terwijl in werkelijkheid het omgekeerde het geval is,
want de overheid heeft nu zelf die verhoudingen geschapen. Onder
een vreemde vlag op een vreemd schip worden onze zaken geregeld en
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Kraemer zegt: "De historie is ons uit de hand gelopen en wal? kunnen
wij er aan doen". Het is gemakkelijk, om in alles wat er gebeurd op
de wereld te 'berusten omdat je er Gods hand in ziet.
Spreker gaat verder nog even in op de samenwerking tussen Nederlandse
en Indonesische politici en haalt de woorden van Van der Goes aan,
die over Sjahrir sprak als zijn partijgenoot. "Soort zoekt soort"
zegt hij, ?Ta even afgedwaald te zijn van zijn punt van bespreking,
ii.l» "koloniale verhoudingen of zelfstandigheid", gaat hi.j verder met
te beweren, dat in 1941 door alle, ook extremistische groepen werd
verklaard, dat geen verbreking met deJCroon mocht plaatsvinden. Zij
hielden in Indië in het parlement beter voeling met het volk dan Beel.
(.applaus) Zij waren volkomen zelfstandig. Wij hadden geen regerings-
propagandadienst nodig; dat deed zelfs Japan voor de oorlog. De In-
dische staatsregeling was de oorzaak van alle rijkdom en niet de
2UO. 000 Europeanen die in Indie werkten. Zij hebben het niet gedaan.
Maar nimmer is N e de riante-In dié zo dodelijk gekluisterd geweest als
nu. Vaa alles beroofden de Nederlanders de Indiërs. Ze drongen de
mensen een Republiek op; daarna ging men die te lijf. Men noemt het
bij een de facto erkende Staat een politionele actie. Wij blijven
garant voor u., zeiden ze. ^e geven onze mannen een schot in de rug
door dat revolutmonnaire beginsel. Ivlen solt met de levens van duizen-
den en daar de kabinetsveiligheid voorrang heeft, zeggen zij rustig:
"Stop". Welk een progressief Holland. De Republiek redde in de Vei-
ligheidsraad het Kooms-rose blok. Vorrink 'beweerde zelf, dat ze in
wederland in een inpasse geraakt waren en dat de Republiek juist op
tijd had aangeklopt. Breker weidde verder, evenals zijn voorganger,
uit over de gruwelen die" door de Republiek bedreven worden bij hulp
a&n nollanders. De angst van de mensen is zeer redelijk, daar het
krankzinnig is, een leger midden in oorlogshandelingen te laten stop-
pen. Stelt u eems voor, een leger midden in acties, oprukkend door
bossen en velden en dan plotseling het commando "stop". Wat moeten
die mensen daar wel van denkenu Deze mensen, die voor het grootste
deel nog "eer primitief denken, zien daarin de macht van Allah. Dan
moet ook een einde komen aan de schandelijke tribunaalzittsn.g op die
schuit, waar wij als beklaagden worden behandeld. Hier wordt aan de
Verenigde Naties te kennen ge ge v/en dat er een vrij Indonesië zal ko-
men, niet tegen de Republiek gericht. ITiet alleen daar vinden bele-
digingen plaats, maar ook onze troepen worden beledigd door verhoren
en confrontaties. Beel heeft de euvele moed gehad om te vertellen,
dat de Nederlanders het woord hebben en dat de Verenigde .Naties niets
te vertellen hebben, lis dat zo is, dan hadden ze de inmenging af
moeten wijzen. De Regering heeft, volgens Beel, de internationale
rechtsorde-niet met voeten willen treden. Zij heeft de nationale met

• voeten getreden. Romme zegt, dat als we ons verzet hadden tegen de
Verenigde Naties, we de politie-actie in gevaar hadden gebracht. De
hele kwestie is echter, dat Beel en Rómnie zichzelf niet meer kunnen
bevrijden.^ Onze oppositie is zich pijnlijk bewust dat ae er slecht
aan toe ai-ja en de strijd.hopeloos is. Er is bitterheid en anders
niet. Maar ik waarschuw u, laat het u niet verbitteren en dispereert
niet. Geef in het uur van de noogste nood plaats in uw hart voor de
deemoed die laich uit in gebed. Men hoeft niet te slagen om te vol-
harden. De strijd moet gevoerd worden omdat net nodig is. De verbon-
denheid zal men ons nimmer kunnen ontnemen, want die blijft.
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De voorzitter gaf hfeema het woord aan een propagandist van liet
"Comité Handhaving RLjkseenheid", wiens naam door het rumoer niet
te horen was.

Deze wekte de aanwezigen op, een offer te brengen en propaganda te
maken door middel van strooibiljetten en brochures en verder om
geregeld net blad, getiteld: "riet laatste nieuws uit Indlë" te ko-
pen, welk. blad, uitgegeven door het "Comité", voor propagandadoel-
einden uitstekend te gebruiken is, daar het op alle vragen een
antwoord geeft.

Hierna wekte de voorzitter de aanwezigen op zich op te geven bi,j
de secretaresse Van net -Comité", Mevr. Penning, wonende Vondel-
straat 104- te Amsterdam, tel. 83251, voor het houden van discussie-
avonden niet een aantal van ongeveer 4-0 personen. Tevens kon op dat
adres propagandamateriaal worden aangevraagd, waaronder een kalen-
der en het boekwerk: "Soldaat overzee".

Als l&atste spreker sprak Prof. COCPS het slotwoord.

Hij betreurde de slechte opkomst, maar stelde binnenkort een nieu-
we 'bijeenkomst in het vooruitzicht en hoopte dat er dan geen stoel
open zou blijven, nij stelde voor, te besluiten met het zingen van
liet "Wilhelmus". Nadat twee coupletten met orgelbegeleiding waren
gezongen, werd geëindigd met een; "Lang leve de Koningen, lang leve
Nederland e.n lang leve onze jongens in Indie",

De vergadering- ging hierna te ongeveer 17 uur 35 rustig uiteen,.

verzonden, aan.: üfd. G. V.D. te' s-üravenhage M n c
P. G. Amsterdam M*^' 5

B. M. Amsterdam
H.C. Amsterdam



VERSLAG OEEHBaEK VER&/JH2KIN& "KflTIOEAAL COMITÉ IiAfiDHAVIMG
TE Ji&blERDAM OP 10 HNÜARÏ 1948. '

Aanwezig: ongeveer 80 personen.
Zaalcapaciteit: 375 zitplaatsen.

Sprekers: Huber t Cleerdin ;
' van 'Suizen ;

rofV Cpogs, wonende te Amsterdam.

Medewerker: een onbekend gebleven organist.

Bij de ingang der zaal werden oranje-groen© strikjes te koop aangebo-
den tegen de prijs van f.0. £5.
De zaal was versierd met vlaggen en aanplakbiljetten waren opgehangen,
o. a. de afbeelding van de gebroken Kroon.

De vergadering werd geopend door de bij name onbekend gebleven voor-
zitter, die zijn beste wensen uitsprak voor het aangebroken jaar.
Spreker memoreerde vervolgens de woorden van Admiraal Helffrich, die
had gezegd, dat twee jaren van onderhandelen met de Indonesiërs het
land zouden uitputten. Het Hationaal Comité Handhaving Rijkseenheid
zou evenwel in 1948 tot hernieuwde actie overgaan. Het comité aal
niet rusten voordat het doel is bereikt. Een Regering, die zich laat
regeren moet verdwijnen. Er moet een regering zijn, die zich aan de
Grondwet houdt.

H.Cleerdin, die hierna het woord voerde, sprak zijn teleurstelling
uit over de geringe belangstelling in de hoofdstad des lands, waarna
hij een uitvoerige uiteenzetting gaf van de toestanden in Indonesië,
soals dese voor het uitbreken van de oorlog waren. Hij schetste de.
inspanningen van d@ Hederlanders , die hun overseese gebiedsdelen lief-
hebben en aldaar niet vertoefden als "Koloniale onderdrukkers". In
tegendeel, de Nederlanders hebben de inheemse bevolking rust en wel-
vaart gebracht. Sprekende over de tegenwoordige toestand in Indis be-
toogde Cleerdin, dat de Regering onmachtig is en niet in staat is uit
de impasse, waarin si j is geraakt, te komen, "Dat is geen wonder, om-
dat iedereen, die liet beter weet moet verdwijnen", meende hij. Ha op
sarcastlseh-medelijdende toon gesproken te hebben over het werk vaa
oud -Minister Scheriaerhorn, critiseerde hij de onderhandelingen met
de republikeinen. Ook d@ houding van Ingeland in de onderhavige aan-
gelegenheid betrok spreker in zijn critiek. MD© Engelsen sleepten
voor 80.000.000 gulden van Sumatra's Oostkust weg ea d© goederen vier-
den via de Chinezen verkocht aan de Russen", beweerde Cleerdin. Spre-
ker gaf vervolgens een overzicht van de jammerlijke toestanden, welke
op velerlei gebied in de streken, welke onder de republiek vallen,
bestaan en betoogde, dat het verlies van IndiS voor Nederland grote
financiële nadelen met zich mede zou brengen,, Hij vestigde er voorts
nog de aandacht van sijn gehoor op, dat aeer vele inhesmsen niet on-
der het republikeinse bewind wilden leven. De Regering van Nederland
zou echter de voorkeur er aan geven te onderhandelen met de "Jappen-
knecht en moordenaar van aijn eigen volk", Soekarno en mensen als
Starkenborgh negeren, "Schermerhorn hebben ze het lot van Nederland
in handen gelegd, omdat hij een baantje moest hebben", merkte Cleer-
din op, die vervolgde met te zeggen "Ifij moeten mannen hebben, die
van aanpakken weten en zorgen, dat de communistische elementen niet
meer invloed krijgen dan ze nu reeds hebben. Aan het einde van aijn
rede beweerde spreker, dat van de inheemse bevolking niet meer dan
2 tot 5 % tot de aanhangers van de republiek behoren. Hij besloot
met de woorden "Het Nederlandse volk wil ©«n einde aan deze toestand
hebben, krachtige handen moeten de teugels grijpen. Leve de Koningin,
leve het ongeschonden Koninkrijk der Nederlanden".

- S -
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Ha deze toespraak werd een collecte gehouden, welke f.74*05 opbracht.

Ia de pauze sprak J.v .Hulzen over liet onderwerp "wij eisen een vrij
Indiö". Spreker begon zijn rede met oritiek te leveren op net ver-
blijf van de verschillende ministers in indie. "2ie rennen maar keen
en weer als kippen, die hun ei niet Bunnen kwijtraken, wij hebben te-
genwoordig vier of vijf ministers van koloniön". Op zeer scherpe wij-
ze ageerde spreker vervolgens tegen het - volgens hem - door de Rege-
ring gevoerde "wanbeheer". Hij was van mening, dat men de koloniale
verhoudingen in Indie niet kon teniet doen, daar deze 2.i. reeds in
19SS waren prijsgegeven. "In 1922 was Indle reeds zelfstandig**.
J.van Hulzen critiseerde voorts de onderhandelingen gevoerd aan boord
van de "Renville" en zei, dat hienaede de historie de Nederlanders
uit de hand is gelopen. De woorden van Jhr. v.d. G-oes van Maters
(P.v.d.A.) aanhalend, die over Sjahrir gesproken zou hebben als "par-
tij genoot", merkte van Hulzen op: "Soort zoekt soort". Verder beweer-
de spreker, dat in 1941, ook door de extremistische groepen werd ver-
klaard, dat geen verbreking met de Kroon mocht plaatsvinden. Ma nog
te hebben verklaard, dat de kabinetsveiligheid voorrang heeft boven
de levens van duizenden, betoogde hij, dat de republiek het R.K.-blok
in de Veiligheidsraad redde. Ook het niet doorzetten van de politiële
actie achtte spreker volkomen onjuist, waarbij hij aanvoerde» dat de
inlandse bevolking dit zag als "de hand van Allah'*. Vervolgens lever-
de van Hulzen scherpe critiek op Minister Beel en op Prof, Hoimae. ïot
slot waarschuwde hij de toehoorders zich niet te laten verbitteren en
de strijd voor het behoud van Indie voort te zetten.

•4.

Efen onbekend gebleven propagandist - zijn naam wae door het rumoer in
de zaal niet verstaanbaar - wekte de aanwezigen op propaganda voor
het comité te maken, waarna de voorzitter verzocht zich bij de pen-
ningaeesteresse te willen opgeven voor het houden van discussie-avon-
den.

Prof. Coops sloot de vergadering met een korte red©, waarin hij de
hoop uitsprak, dat bij een volgende vergadering geen stoel onbezet
zou blijven.
Onder begeleiding van orgelmuziek zongen de toehoorders hierna twee
coupletten van het "Wilhelmus", waarna men met de uitroepen "Lang
leve de Koningin, Xang leve Nederland, en Lang leve onze jongens In

uiteenging.
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Doss.: G. 1.

Onderwerp:

Verslag van de openbare

vergadering van het
Comité Handhaving Rijks-
eenneid te Heemstede

BUREAU B ,

RAPPORT
Verslag van de openbare vergadering van de afde

liegen Heemstede en Aerdenhout,van het Nationaal
Comité Handhaving Rijkseenheid, gehouden op 16
Januari 1948 in het Verenigingsgebouw aan de HereiJL

(

weg te Heemstede.
Aantal bezoekers ongeveer ISCLpersonen. Aantal ,
beschikbare plaatsen 2̂ 0. Toegangsprijs 35 cents ;
per persoon. Aanvang 20. oo. Het publiek bestond in '

hoofdzaak uit personen van de gegoede stand. Onder de bezoe-
kers waren drie officieren en l soldaat van het Ned. Leger,
en ongeveer veertig uit Indiö afkomstige personen.
De vergadering werd om 80. oo uur geopend door de Heer Min»
n erna, Fokke. geboren te Leeuwarderadeel 15-6-1894, leeraar aan
het Chr.~Lyceum te Haarlem, wonende te Heemstede, -Üerman Heywr
manslaan Uo.2;)7 Als spreker kondigde hij aan Dr.W.K.H.FEUÏ
LETAU de BRUYN,die een rede hield van ongeveer drie kwartie
Deze schetste de tegenspraak van de regeringsverklaringen
inzake het Indische Beleid» en becritiseerde de Londense be-
sluiten. De grondwet zou door het Ministerie Beel verkracht
worden . Vervolgens ging iuj de geschiedenis van de Indonesi-
sche Republiek na en verklaarde dat deze eerst fascistisch,
vervolgens socialistisch en thans geheel communistisch was,
In verband hiermede trok hij een paralfel met de Europese
toestanden , geworden onder Stalin en Hitler, speciaal het conaïi!
munistisch recept om aan de macht te komen( neem geen deel aan
de regering maar werk achter de schermen. ) Daarna belichtte
hij cle leiding gevende figuren in de Republiek, o. a. Sjahrir, t
Sarifoedinj^ , Tan Malakka e. a. . In verband hiermede meende
spreker, dat het Communisme in Nederland een bodem had ge-
vonden, __ omdat men onderhandelde met een communistisch Regiem
in Indië . Hij oefende critiek op de Nederlandse monet<fc|tre -
en voedsel-politiek en verklaarde dat wij bij de ̂ Amerikanen^
geen crediet hadden om ons wanregeren in Indonesië . Hij maak
te gewag van de fcjcttaliliK troebelen in 1926 in Indine en ver-

t haal de dat de politieke agitators van toen, thans wwer aan
k het samenspannen zijn in Indift. Het zou o. a. ook wel bekend
geweest zijn in IndiÖ ,dat Japan zou invallen en iaën deed
ui et ŝ , Hij bleef nog even stilstaan bij de opkomst van het
thans heersende communisme in Indië , dat geheel door Moskou
gesteuad zou worden . Lingadjatti was een ongelukkige eb.
waardeloze overeenkomst, gezien het resultaat van thans. Het
republikeinse leger was of stond geheel onder communistische
invloed en met dit communistische regiem onderhandelde het
Ministerie Beel. Spreker vond het schandelijk en Nederland on-
waardig. Ook was door dê  Regering de suggestie gedaan , dat In-
dische ^ederlanders (Indoe') maar inlanders moesten worden, t er-
wiĵ &eze bevolkingsgroep! toch de meest loyale groep was in
Indië. Thans had men staten gevormd van de buiten gewest en, hè"
geen een verbrokkeling was. De Commissie van Brie had nu van
de machthebbers in Djokja (Lees Moskou^ een wapenstilstand af-
gesmeekt. Spreker zei : " Maak een einde aan dit schandelijk be-
drijf van het Ministerie Beel", daarbij verklarende dat dit
misschien met de beste bedoelingen geschiedde, maar vlakweg
fout was. Het bracht ons en ±K Indië dieper in de chaos en el-
lende.
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Daarna werden een twintigtal lantffirnplaatjes vertoond, waar-
bij spreker een toelichting gaf. Deze beelden de communis-
tische agitatie en uitingen in en van de republiek uit en to-
nen de tactiek van de verschroeide aarde aan . Deze plaatjes
komen overeen met een aantal fotos voorkomende in een blaad-
je, dat aan de bezoekers gratis werd verstrekt .
Hierna werd gelegenheid gesteld tot het doen van vragen.
De ingekomen vragen werden door de redenaar beantwoord en hier
bij deed zich een incident voor, doordat een Katholiek toe-
hoorder de spreker verweet anti- papistisch te zi jn. ETa enig
heen en weer gepraat bleek dat de spreker niet anti-Hooias was
maar tegen de R.K.Volkspartij, omdat deze saaangegaan^was met
de Partij van de Arbeid, ook inzake het beleid in Indië.

Te omstreeks 21,50 werd gepauzeerd. Daarna werden nog
twee films vertoond over Indië n.l."lBn oefentocht met H.M.
Evertsen" en "Terug op Bali" .

Aan de bezoekers werden vier brochures en een blad
"Het laatste nieuws uit Indift "gratis uitgereikt."

Deze brochures en het' blad worden bij dit rapport ge-
voegd. De Vergadering ging te omstreeks 22,̂ 0 uur uiteen en
het geheel had een ordelijk verloop.-

Waarvan naar waarheid qpgemaakt dit rapport te Heemste<
de, op ,17 Januari 1948.-

De/Brigaier van Politie,

Gezien,

De Hoofd-Inspecteur van Politie,
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Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid
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Andries Bickerweg 5

Telefoon 330295
Postrekening No. 6846

* Bankiers:
Van Hoboken 4 Co.
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Geachte Lezer,

De oplossing van het Indische probleem wordt met
de dag dringender.
Elk uitstel brengt zowel Nederland als Indië dichter
bij de totale ondergang.
Ons doel en streven is dit te voorkomen door in
woord en geschrift te getuigen tegen het huidige
Indië-beleid en de waarheid over Indië mede te delen.
Ook bijgaande brochure beoogt een betere voorlich-
ting over Indië, als deel van \, te geven.
Wij zullen het op hoge prijs stellen Uw oordeel hier-
over te vernemen, opdat bij een eventuele herdruk
dan wel bij 't doen verschijnen van nieuwe brochures
daarmede zoveel mogelijk rekening kan worden ge-
houden.
Mogelijk wilt U aan de verspreiding hiervan mede-
werken, opdat een zo groot mogelijk deel van het
Nederlandse volk van de politieke, economische en
culturele toestanden en verhoudingen in Indië" op de
hoogte komt.
U kunt dit doen door bij ons, per aangehecht bestel-
biljet (zie pag. 4), een aantal exemplaren te bestellen
en deze zelf te verspreiden, dan wel ons een .aantal
namen en adressen op te geven om op Uw kosten
deze brochure daarheen te zenden.
Mocht U zelf geen personen weten, aan wie U deze
brochure zoudt willen toezenden, dan hopen wij, dat



U door overmaking van een bedrag op onze .giro-
rekening ons in staat stelt gratis een exemplaar te
doen toekomen aan een aantal personen, voor wie
het ons inziens gewenst is, dat zij van de inhoud van
dit geschrift kennisnemen.
Ook op .deze wijze zoudt U aan de verspreiding
kunnen medewerken.
Gaarne Uw kritiek c.q. Uw bestelling tegemoet-
ziende, verblijven' wij

met de meeste hoogachting,

NAT. COMITÉ HANDHAVING RIJKSEENHEID

TE BESTELLEN

Schijnwerpers
op het Indische probleem en het funeste Indië-beleid

Mag op geen enkele leestafel ontbreken

CRISIS DER WAARACHTIGHEID
Dr. J. W. Meyer Ranneft contra Prof. Dr. H. Kraemer ƒ 0.50

NAAR DE SOVJET-REPUBLIEK INDONESIA
door Dr. W. K. H. Feuilletau de Bruyn ..... ƒ0.75

NAAR DEN FINANCIEELEN EN ECONOMISCHEN CHAOS
IN NEDERLAND door Dr. W. K. H. Feuilletau de Bruyn ƒ0.60

HET INDIE-BELEID door' N. W. van Hartihgsveldt, met
een voorwoord van Prof. Mr. P. S. Gerbrandy ƒ0.75

SLAVERNIJ, door Ir. J. Frijling ƒ0.50

TROPISCH NEDERLAND IN ZAKFORMAAT, Serie van
10 deeltjes. Elk deeltje bevat een verhandeling over
een Indisch cultuurproduct, resp. Rubber, Suiker, Ta-
bak, Cocos- en Palmolie, Thee, Koffie, Vezelstoffen,

• Kina, Specerijen, Voedingsgewassen.
De 10 deeltjes tezamen ƒ 5.—

„VRIJ", een documentatie over de toestanden na de Ja-
panse capitulatie, met ca. 150 foto's door J. A. Stevens
en B. Grevendamme ƒ 3.90

HERZIENING VAN DE POLITIEKE EN STAATSRECH-
TELIJKE STRUCTUUR VAN NEDERLAND EN ZIJN
GEBIED OVERZEE NA DE OORLOG

door Dr. W. K. H. Feuilletau de Bruyn ƒ2.90

INDIE'S TOEKOMST (gebonden), door Dr. W. K. H.
Feuilletau de.Bruyn. ƒ 3.90

KLARE TAAL, een bundel van alle' radiotoespraken
contra Linggadjati ƒ 0.25

„INDIE EN WIJ", door P. N. Christen ƒ0.50

INDISCHE PEPERTJES. WIST U DAT..., door insiders ƒ0.25

MELATI EN ROTAN, 64 gedichten van J, F. Kunst en 21
pentekeningen in kleur van J. Roberti, gedrukt op
zwaar oud-Htillands ƒ 12.50

VOOR VOORLICHTING IN HET BUITENÊAND'
REPORT OF THE PARLEMENTARY OOMMISSION
DUTCH EAST-INDIES (rapport van Poll) ƒ 0.75

THE RISING SOVIET STAR OVER INDONESIA, door*
William F. de Bruyn ƒ0.90

VOOR VERSPREIDING OP GROTE SCHAAL
„HET ROER MOET OM!", fotofolder, betreffende de toe-

standen in de republikeinse gebieden 10 stuks ƒ0.45

KRITIEK EN PROGRAM (Wij zijn het oneens met Beeï,
Wat WIJ willen) .'..: 10 Stuks ƒ0.25

VREES IS EEN SLECHTE RAADGEEFSTER (analyse van
. hef funeste Indië-Beleid) Radiorede van oud-minister

Ch. J. I. M, Welter 10 stuks ƒ0.25

RAAMBILJETTEN „HET ROER* MOET OM!" gratis

„EN WAÏ IS UW HOUDING?", fotofolder over het com-
munisme in de „republiek" en de gevolgen, 10 stuks ƒ0.50

r Wacht niet met Uw steun. De vernietigende krachten
•wachten- ook niet. — Er is geen uur te verliezenD



Ityf
Aan de ouders, familieleden en vrienden
der soldaten. :'_

Verraad
aan de Nederlandse zaak

De man met wie Koos Vorrink wéér
wil onderhandelen.

Soekarno begroet hartelijk de Japanse
generaal Tojo •

De P. v. d. A. wil wéér
onderhandelen met de
collaborateur Soekarno.

Gij weet dat dagelijks
Uw zonen sneuvelen in
de strijd tegen de benden
van deze .verrader.

Zult gij dulden, dat hun
dood dient om Soekarno
en zijn „republiek" in het
zadel te helpen?

Zult gij toestaan, dat
zodoende verraad wordt
gepleegd aart de Neder-
landse zaak?

Zo neen, protesteert
dan per brief, telegram,
of op welke wijze ook
tegen dit heilloos voor-
nemen

bij de Regering;
bij de Kamers;
bij de leiding uwer poli-
tieke organisatie.



HAARLEMS DAGBL;

NATIONAAL COMITé
HANDHAVING RIJKSEENHEID
AFDELINGEN HEEMsïEöE EN AEHDENHOUT

OP VELER VERZOEK !

Openbare Vergadering
óp Vrijdagavond 16 Januari te S uur

: inhet R.K. Verenigingsgebouw Hereww$g 101 Keernstedê'
Spreker: Dr. W. K. H. Feuillelau de Bruyn

JMet lantaarnplaatjes en filmnsCover In<lië.
Toegangsbewijzen a ƒ 0.35, verkrijgitta'ar bij BoéfchaindeJ

- van Mourik, Bronsteeweg 4a, Heemsföde, em voor zover
nog voorradig, 's avonds aan <J«; zaal.

Er zal gelegenheid zajn tot het.,-stellen van vragen.
Voorliet U tijdig van. - plaatsbewijzen, _ aangezien nog

een beperkt aantal voorradig ie.. . . •



,. C.V./G.jy- 19ljB. ARNHEM, 22 Januari

.11
l

G E H S I M . j.

BURF/HJ R
Aan de Centrale Veiligheidsdienst 'WöokOVi-I'^icht"

Javastraat 68 Par,,R "c^t^.r. „

VERSLAG openbare vergadering, welke op 21.1.19U8 te Arnhem door het
Comité Handhaving Rijkseenheid werd belegd. -

Zaalcapaciteit: 1000 personen.
Aanwezig : ij-OO "

' ^ Sprekers i Generaal H.G. WINKELMAN;
l/V/ l J. PABIUS, redacteur van "Het Dagblad'1 te Den Haag.

De Voorzitter van het Arnhemse Comité opende te 20.10 uur de
vergadering, waarbij hij zijn spijt uitsprak over de geringe belang-
stelling. Daarna gaf hij het woord aan Generaal Winkelman.

Generaal WINKELMAN begon met te zeggen, dat de Indische zaak
er zeer slecht voorstaat. Het optimisme van de drie ministers, die t<
rugkwamen, is volkomen misplaatst, aldus spr. Toch moeten wij de moet
nog niet laten zakken. De oppositie moet sprekenj wij moeten strijdai
tot het laatst, totdat de Nederlandsê~vTag weer wappert in Indië of
totdat hij voorgoed ten onder gaat.

De Minister-president van 1|- jaar geladen kan er niet meer uil
-̂"-•' komen, we hebben andere mannen nodig.

Een groot deel van het volk begrijpt nog niet welk een groot ^
vaar er dreigt» Spr. wekte de aanwezigen op financiële steun aan het

( comité te verlenen en de aandacht aan deze zaak te geven en ze in ei-
gen omgeving te bespreken om de mensen zoveel mogelijk juist voor te
lichten.

Voorts besprak Generaal Winkelman al het goede dat Nederland
voor Indi'é gedaan heeft. Door het werk van de Nederlanders werd indi'
een welvarend land, werden scholen opgericht, kregen Indiërs zitting
in de volksvertegenwoordiging, het bestuur, door Nederland kreeg In-
dië zijn rechtsstaat. Wij hebben toch zeker wel het recht om dat wer]
samen voort te zetten.

India is een zaak die ook de arbeiders en de zgn. "kleine man'
aangaat. Voor 19^4-0 leefden ongeveer 1^ millioen Nederlanders van in-
komsten uit hun arbeid in Indië. Wat zal er dan gebeuren indien we
Indië kwij'traken. Waar moeten dan al deze mensen werk vinden? Minis-
ter Lisftinok hesft onlangs op een bijeenkomst van zijn partij ver-
klaard, dat het verlies van Indië voor ons een economische slag zou
betekenen, die wij nimmer meer te boven komen.

Spr. wees op het gevaar indien Indië overgeleverd wordt aan de
geest van de Republiek.

Daarna behandelde hij het verloop van de Indische kwestie vana:
Augustus 19^4-5 tot heden.

Hij sprak zijn bewondering uit over de toenmalige gouverneur -
generaal, die niet op zijn post had kunnen blijven, omdat hij in con-
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flict kwam met de regering.
G-enaraal Winkeltnan sprak zijn. afkeuring uit over de houding

van de Partij van de Arbeid, memoreerde het feit, dat in 6 maanden
2.000,000 leden van de bevolking omgekomen waren; dat in jjtadoera l^Qfo
der bevolking van honger en ellende gestorven was; dat nog steeds
15*000 a 20.000' Nederlanders en Indo-Europeanen in de kampen zitten
onder de terreur van Soekarnoj' dat Hollandse vrouwen en meisjes ge-
dwongen worden de concubines te zijn van de extremisten»

Niets, letterlijk niets wordt hiertegen gedaan; De toestand i
verschrikkelijk, bedenkelijker dan ooit! Dit alles is een gevolg van
de halfheid en slapheid van de laatste twee Kabinetten.

Voorts beschuldigde spr. de Engelsen. Ha de nederlaag van Ja-
pan kregen Hollandse troepen van de Engelsen geen vergunning om op
Hollands g r o nlfg'elDÏe'd" te komen. Met de civiale ambtenaren was dit net
zo. Deze mensen verzochten toestemming om de kampen te mogen verla-
ten, want zij wilden zo spoedig mogelijk weer aan het werk oniprde en
rust te herstellen, MOTMTBATTSN weigerde dit. Dit is dezelfde1 MOUNT-
BATTEM, die onlangs van de Nederlandse regering een der hoogste on-
derscheidingen gekregen heeft {gelach van de toehoorders).

Spr. hekelde de handelwijze van VAN M001C en de Commissie Gene
raal, het weifelen en uitstellen en het voeren van oneindig veel be-
sprekingen. Soekarno' s enige doel is tijd winnen. Toen op 14. Augustu
19li.7 de politionele actie, dis 20 Juli 19^7 was begonnen, werd stop-
gezet, heeft Minister Beel wel verklaard, dat dit een gevolg was van
een beroep op de Veiligheidsraad, maar in werkelijkheid was reeds va
te voren een beperkte actie vastgesteld onder pressie van de Part i j
van de Arbeid. Sn natuurlijk zag de inheemse bevolking hierin een
zwakheid der Nederlanders. De gifzender van Djjokja deed daarbij goed
werk.

Spr. had grote bewondering vaorde houding der Nederlandse sol
daten, die ondanks onmogelijke orders een goede discipline bewaard
hadden (applaus).

Ook de houding van VAN KLEPPSNS in de Veiligheidsraad achtte
spr. niet juist. Van KLeffens heeft in de Veiligheidsraad vaak zeer
rake dingen gezegd, maar spr. geloofde dat het beter en waardiger wa
geweest, indien hij had medegedeeld, dat de Vailigheidsraad in deze
niet competent was en v, KLeffens dan rechtsomkeert had gemaakt.
(Applaus) .

Generaal Winkelman sprak zijn afkeuring uit over de Commissie
van Drie, Twee der drie leden komen uit landen die zelf hun kleur!in
gen vervolgen (Amerika en Australi'ê). Deze landen zullen ons nb. een
voorbeeld geven hoe het moet; het kon beter andersom (applaxis),

Nu is dan de wapenstilstand (de derde) gesloten. Serst zou
deze na 1̂ 8 uur ingaan, maar de Republiek wist een uitstel van ll|, da-
gen te krijgen, doch de besprekingen zullen onmiddellijk beginnen en
ondertussen worden onze jongens nog il), dagen lang vermo'ora^aTcTuia^fipr

De Regering deed weer consassiearaan de Republiek; de repu-
bliek is onbetrouwbaar, gaat toch door met ophitsen, nu niet meer pe
radio, maar per koerier.

Het gesloten verdrag heeft totaal geen zin. Beide partijen ho
den er een eigen interpretatie van de voorwaarden opna.

De eindconclusie van Generaal Winkelman was, dat er voor opti
-misme geen plaats is; zolang Beel en Van Mook nog op hun stoel zitte
is er geen kans op verbetering (applaus). Onze enige hoop is - indie
er geen scheuring tussen P,v.d.A. en K.V.P. komt - gevestigd op Ka-
merontbinding en tussentijdse verkiezingen, waarbij het dan nog mo-
gelijk zou zijn het volk tijdig juist voor te lichten. Spr, deed een
oproep tot de belangstellenden tot medewerking aan het comité om. te
redden wat er nog te redden valt; het gaat om de welvaart van Neder-
land en Indi'ê. Het land is in groot gevaar en de Kroon ook. Een Rijk
of twee ruïnes; een andere keus is er niet, aldus besloot spr.
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Na de pauze sprak da heer J. FABIÏÏS,_ redacteur van "Het Dag-

blad" te Den Haag, over "Azië's o n t wak en, Eu rop e e s verval11.
Spr. heeft vanaf 192? in Indië gewoond en is 6 jaar in Azië

geweest.
Een ontwakend Azië is er niet, aldus spr., dit is een fabel-

tje. Maar er is iets anders aanlde gang. Ongeveer 100 jaar geleden
bracht het Westen in Azië de democratie en het Christendom. Het leek
dat Azië zou begrijpen. Deza mensen hebben echter in alle opzichten
een gehele andere aard dan de Europeanen. In Moskou zaten lieden, di
de kans schoon zagen Azië weer te brengen onder dictatuur en hun sa-
trapen. China bv. heeft na de revolutie in 1911 geen gelukkisg momen
meer gehad.

Op heftige en zeer scherpe wijze viel spr. professor Scher-
merhorn en K. Vorrink aan. Spr. noemde prof. Schermerhorn een "wonde
kindH, want aldus spr. "op zijn derde jaar wist hij al evenveel van
Indië als thans." (applaus). Deze heren weten totaal niets van Indië
Door hun handelingen helpen zij Moskou Azië te doen teruglas ren naar
de barbarij. Van Mook heeft in 1957 al een zeer verdachte rol ge-
speeld in Japan.

Schermerhorn - aldus spr.- heb ik in mijn dagblad een colla-
borateur genoemd, en hij gaat er niet eens op in. Deze man, die in
de bezettingstijd zijn studenten aanried toch maar de loya^iteitsver

( , klaring te tekenen, hielp na de bevrijding mee deze zelfde mensen te
vervolgen. Dat noem ik oneerlijk. (Applaus),

Nu moet men niet denken, dat de Javaan dit niet weet! De Ja-
vaan heeft geen respect voor dergelijke mensen. In Djö'kja weet men:
Met deze man kunnen we alles doen.

Toen Palar naar Amerika wilde en bij de Amerikaanse legatie
Een visum aanvroeg, zeiden de Amerikanen "Neen, deze man is commu-
nist, hij komt er niet in." Maar Dr.Beel ging met de hoed in de hand
naar de Amerikaanse legatie om een goed woordje voor Palar te doen.
Ook dat weten ze in Indië.

Indië heeft geen respect meer voor Beel, alleen het stomme
Nederlandse ToLk, aldus spr.

Dan is er nog iets, wat wij altijd'hoog gehouden hebben in
Indië en dat is de eer van de Nederlandse vrouw. De Nederlandse vrou
wen hebben in Indië altijd respect afgedwongen. Een Japanse autori-
teit heeft eens gezegd (en helemaal ongelijk had hij niet, aldus spr
dat als Indië door de Nederlandse vrou?/en verdedigd had moeten wor-
den, ze er nooit in gekomen waren. Soekarno heeft gezegd, dat de Ne-

f derlandse vrouwen en meisjes alleen nog goed waren voor de Japanse
^ . bordelen en met zo'n man gaat de Minister President onderhandelen!

Steeds meer hebben we ons eigen prestige naar beneden gehaal<
i Koos VORHENK en zijn aanhang voeren ons regelrecht in de armen van
\t communisme. Dat zijn schurken (applaus - twee personen verlieten

j met grote spoed de zaal). *
Elk punt, dat wij verzuimen een triomf voor het bolsjewisme.

Het Nederlandse volk wordt niet voorgelicht, belangrijke rapporten
\rorden geheim gehouden, zij mogen niet weten hoe stumperig de Rege-
ring steeds weer optreedt en hoe verschrikkelijk de toestand in werk'
lijkheid wel is. Als wij Indië kwijt zijn, zal Stalin hier de lakens
uitdelen, evenals in Indië, maar dat wordt verzwegen voor het Neder-
landse volk, aldus spr.

Volgens spr. was de zaak voor ons practisch verloren, want
juist vanmorgen had hij gehoord, dat de republiek was toegestaan:

1. een eigen leger;
2. eigen financiën;

\« eigen vertegenwoordiging in het buitenland.

Nadat generaal ?/inkelman nog een 15-tal ingekomen schrifte-
lijke vragen, betreffende deze kwestie had beantwoord, sloot de voor-
zitter van het Arnhemse comité te ruim 23 uur de vergadering.

'De Hoofdcommissaris van Politie,

C. BORSTLAP
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6 Februari
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GEHEIM

Vergadering '* Nationaal Comité
Handhaving Rijkseenheid".

Hierbij hob ik de eer uwe Excellentie afschrift aan te bieden van een
verslag van een op 21 Januari 1948 te Arnhem gehouden openbare ver-
gadering ven het "Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid", naar de
inhoud waarvan ik kortheidshalve moge verwijzen.

Het Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst

Namens dezef„

Aan 2.E.do Minister van
Overzeese Gebiedsdelen,
te
•s-GRATONHAGB. <T. G. Grabbendam
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„ORPS RIJKSPOLITIE GEWEST ARNHEM
v.m. GEMEENTELIJK POLITIECORPS WINTERSWIJK

'- M 14,
v "" i" trea£60

Winterswijk , 26 Januari 1948

, <Onderwerp: Ver s lag v@ r gader ing .

R A P P O RT*t>>H datum »r

Ik, ondergeifeende , Bertus Plekenpol, Agent van
Politie te Winterswijk, tevens Buitengewoon Gemeenteveld-
waohter, heb de eer U "beleefd het volgende te rapporteren*

"Op Vrijdag, 25 Januari 1948, werd door het Natio-
naal Comité_Handhavingj Ri.lkseenheid een voorlicht ingsverga-
dering gehouden in café ̂* De Harmonie**, Groenloseweg, alhier.

Te omstreeks 19.45 uur opende de Voorzitter van
de Af d. Winterswijk, de heer A. Wildeman, deze avond en leid-

1de de eerste spreker, de Lui tenant-Gene r aal K.N.I.L. J.BEU-MES uit Amsterdam, met een kort welkomstwoord in. *•"
0*^* Luit .Gen. Beumer "begon zijn rede met enkele opmer-
kingen over de jongste onverkwikkelijke ontwikkelingen in
Indiè', de onvoldoende en onjuiste voorlichting van het bui-
tenland.

Volgens hem was de Indische kwestie tot een par-
tij-kwestie gemaakt en niet tot een nationale-kwestie.

Ook uitte spreker, dat de "Commissie van goede
diensten" thans wel "Commissie van kwade diensten" werd ge-
noemd.

Hij wilde zien, dat de betrekkingen met deze com-
missie werden verbroken.

Het Koninkrijk was volgens hem in doodsgevaar.
„Verder deelde hij mede, dat hij de naam "Neder-

lands-Indie" bezigde en niet die van "Indonesië", omdat deze
naam van revolutionnaire oorsprong was. De naam "Indonesië"
was volgens hem een uiting van haat .

Soekarno had vroeger zijn opleiding in Moskou
genoten.

De indische volkeren konden niet zelfstandig re-
geren en zoudeiytoch door anderen overheerst worden.

Spreker zei o. m. dat de regering niet die maat-
regelen trof waardoor de inlandse bevolking werd beschermd
tegen allerlei daden van terreur en bloedbaden.
, Op dit gezegde werd de spreker geïnterrumpeerd
f door een zekere heer <a.b « Wiggèrlt uit Miste, gem, Winterswijk,
I die in Indie bij het onderwijs werkzaam was en onlangs in
ons land is teruggekeerd.

Wiggers noemde het laatste gezegde een leugen.
Hij wilde hierover zijn repliek houden,doeh werd

door de voorzitter der vergade ring, dhr .Wildeman voornoemd,
tot orde geroepen omdat interrupties niet werden geduld.

Hierna kwam de spreker tot het feitelijke onder-
werp van zijn betoog: "Mederlands-Indie en het Aziatische
reveil" . , , Hij zette eerst de geschiedenis van Japan uitvoe-
rig uit een, waarbij hij tot de conclusie kwam dat het Azia-
tisch reveil van Japans makelfi was.

Verder zei hij o. m. * dat Australië zich ook al
leende voor de Sngelse politiek en buit wilde halen uit Ned.

Aan den Heer -
CORPSCOMMANDANT VAN POLITIE
te W I N T E R S W I J K



NV./J

/ uur
DE MM ES * WINTïflSWI

Varvolg blz .2..

Volgens spreker was hetgeen i.n Indiè thans gebeurde "een
schande voor God" omdat Nederland Indiê tot bloei had gebracht en
daar geen zgn.koloniale politiek had gevoerd.

De regering had een slappe houding aangenomen in Indie,
vooral ten opzichte van de welwillende bevolking onder de republiek.

Na de rede werd gelegenheid gegeven tot het stellen van
vragen. Van deze gelegenheid werd door enkele personen gebruik ge-
maakt, die door de spreker werden beantwoord.

Ik,rapporteur, merk hierbij op, dat de heer Wiggers voor-
noemd ook op stond om aan het woord te komen, doch werd hem deze ge-
legenheid niet gegeven, omdat generaal Beumer op punt stond naar Aal-
ten te verstrekken.

Daarna ging men over tot het houden van een pauze. Bij de
aankondiging daarvan verscheen juist Prof.Gerbrandy, die als tweede
spreker op deze voorlichtingsavond het woord zou voeren.

In de pauze sprak nog een zekere heer Hoevendaal, die in
Bloemendaal woonachtig zou zijn.

Deze spreker maakte enkele opmerkingen over de laatste ge-
beurtenissen in Indië en wel hoofdzakelijk over de wapenstilstand.

Volgens hem waren de voorwaarden door de regering geheim
gehouden. Over het beleid der regering in Indie, zei hij, dat het
tijd werd het roer om te gooien. Verder(i maakte hij propaganda voor
de brochures en tijdschriften over Indië, welke in de zaal te koop
werden aangeboden.

Na de pauze kwam Prof .Gerbrandy aan het woord.
Deze begon met te zeggen, dat ons larui in grote nood ver-

keert omdat het Koninkrijk der Nederlanden uit e'é'n gereten werd.
Hij gaf vervolgens een overzicht van de economie en de staat-

kunde in Nederlands-Indie. De staat was,volgens hem, ziek en behoeft
herstelling. De wijze van besturen moest totaal gewijzigd worden.

Het hvföige kabinet moest verdwijnen omdat dit niet het natio-
naal belang behartigde.

De regering wilde de politiek doorvoeren: "Wij zijn vrij,
laat Indie ook vrij zijn". Hoe mooi deze leuze ook mocht klinken,zij
was door de historie duidelijk tegengesproken.

Verder ging spreker uitvoerig in op de slechte toestanden,
die zouden komen bij een splitsing in het Koninkrijk.

Prof.Gerbrandy eindigde zijn rede met te zeggen: "Houdt vol,
wij zijn een democratisch volk en hebben het recht en de plicht ons
uit te spreken". '

Hierop werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen,
waarvan weder enkele personen gebruik maakten.

De gestelde vragen werden door Prof.Gerbrandy beantwoord.
De voorzitter der vergadering, dhr.A.Wildeman, stelde aan

het einde der avond aan de heer Wiggers voornoemd voor om binnenkort
in een openbare vergadering met een spreker van het Nationaal Comité
Handhaving RLjkseenheid in debat te treden. De heer Wiggers ging in
principe accoord met dit voorstel.

Deze voorlichtingsavond werd te omstreeks 23.15/gesloten
en door ongeveer 400 personen bezocht (zaalcapaciteitï 500 personen).

Behoudens
z.o ,



Behoudens de enkele interrupties door de heer
Wiggers had de vergadering een rustig verloop.

Ik,rapporteur, merk hierbij nog op, dat zowel te
Winterswijk, als te Aal ten gelijktijdig een voorlichtings-
avond door het Comité Handhaving Hijkseenheid werd gegeven.

Aldus naar waarheid opgemaakt dit rapport te Win-
terswijk, 26 Januari 1948.

De Agent van Politie,



UITTREKSEL

Voor QD 195 Naam .Q°Ml*e...Han^

Origineel in PP...117. Naam ....?.«.Y«4.»A- (oPeilbare vergaderingen),

Volg nr. '. Ag, nr. ...28.240 Aard van het stuk

Datum 27.1.48

Hierbij doe ik U toekomen een tweetal politierapporten
mijner administratie, houdende het verslag van de op 23 Januari 1948
in deze gemeente gehouden openbare venaderingen.

Ik moge U kortheidshalve naar de ^nhoud van deze rapporten
verwijzen.

Uitgetrokken door .....H»d . Afd./Sectie AC.D....4b.. Datum 2,11.48..

17249-47



B. £8240.

IV*

18 Februari

j.Beuiaer. %

Hierdoor heb S& de «*r U te verzoeken mij te willen do«n inlich-
ten omtrent de mogelijke politieke activiteit van de te üwent woonaoii-
tig« I«iteaaiat-CI«aaiïö% K.K.I.L. J.BEIfllSR. die als spreker optrad .9$ .

gehouden v®rg«»iiB»iiig Taa tefiij', 'een a. d* ZJ> Januari J*l* te Winters1
"Nationaal Coziité Handhaving Rijkseenhcid". Tevens 2al ik gaarne in
kennis werden gesteld Bet zijn volledige personalia»

Aan de Heer Hoofdeömaissaris
Taa BeMtie,
te
'•*' *M g..É E Ï3 A.H>

HOOFD VAK D2 CENÏRALB



B. £0240.
G E E E I H.

18 Februari
X3DCX

Hoevendaal,

Hierdoor heb. ik de eer U te versoenen .mij te willen doen inlich-
ten omtrent de politieke oriëntering, c.q. activiteit van. een wekere

~,t wonende te Eloemendaal, die het :;oord voerde op een d,r%
23 Januari 1948 te Vinters?/! jk gehouden vergadering van het "Nat lor aal
CorJ.té Handhaving ï,ljkseejolieid". Tevens zal ilc gaarne zijn volledie-o
personalia vernemen.

Hüï iiOOH> VAK Dl
VüIIJOt-miDSD
KaK,ens deze:

Aan de Heer Korpschef i/
van Politie, s J.G.Cra'bbendaa.
te V
" '.-O E Li £ K D A A L. fi

"" '' f



B. Sul

IV o

OJLJLJLM»
T/-.3 c

181/48 P.
27 Januari 1948.

A.l/iggors; A «'wildeman.

Haar aanleidin
gesionden verslag (ïlo
houden voorliclitixigs
eenheid" , aal ik liet
politieke

r van het mij b i j Uw tersijde vermeld schrijver;
.174/48 F.) van een op £3 Januari 1948 te Dwent

van het "Kat i on aal Comité Handhaving Rijke

evens moge
met hun volledige pe

')p prijs stellen te vrarden Ingelicht ontrent de
, o»q,. activiteit van de daarin genoemde sprekers
roorzitter van het ccerité te 'vinterswi jk en

wonende te Miste (gemeente Winterswijk).
U ver20eken mij in kennis te vdllen doen steller

roonalia.
HET HOCHJ VAN DE CÜTTTlALg
VE1L1GIE,IDSDIEHST
Kariiens deae:

Aan de Heer
olitie,

T E K 3 W I J K



U ElVIEENTE P O L I T I E — ~ S 1.Tm LU A M
V/,-.S-..-.a

DOSS.: P. I «D*

iJ/i5 SCHIEDAM, 26 JanuNO.
TYP.:

iri.

^Heer Hoofd v.d. Centrale
te 's-Gravenhage.

J58UREAU

ONDERWERP: Bijeenkomst "Comité Handhaving
BIJLAGEN: Ei j ks eenheid" .
ANTWOORD OP:

Ik heb de eer ÏÏEG-. hierbij te doen
toekomen een verslag van de bijeenkomst
"Comité Handhaving Eijkseenheid", gehouden
op Vrijdag 23 Januari 1948 in gebouw Musis
Sacrum te Schiedam.

De Commissaris van Politie,

f l(J.H/. Aran Veen.)



\e Schiedam»

P.I.D. No. 13/48.

C,

Verslag van de Openbare Bijeenkomst "COMITÉ HANDHAVING

EIJESEENHEIDrt in gebouw Musis Sacrum te Schiedam op

Vrijdag 23 Januari 1948. " '

-W o ., h, u v .- j. Si C hu °

Zaalruimte 400 personen. P*U',,H Clatui^' 5 F E B1 1948

Aanwezig circa 150 personen.

Aanvang 20.00 uur, einde 23.00 uur.

Sprekers: l,

J

M

Henri Joseph Eli sa MOLI, geboren te Bindj ei (NI)
14-4-1894, wonende te Schiedam ( voorzitter)
G. KEMPER wonende te den Haag ( oud-offiel er
van het Koninklijk Nederlands IndÜTche leger)
J. I1ÏEES ( lid van de Ie kamer.)

De Comité-voorjgitter H.J.E. MOLL opende de bijeenkomst
te omstreeks 20.00 uur en gaf een uiteenzetting over 20. j n
langdurig .verblijf in Federlands-Indl'ë en over de aanhankelijk-
heid van het Indische volk aan ons Koninkrijk. Hij kende, so
seide M j, het Indische volk door en door, omdat hij in hun
midden was opgegroeid. Het Indische volk wenst geen republiek,
doch handhaving van de lijkseenheid. Als typisch voorbeeld van
trouw noemde spreker het geval van een Nederlands-Indisch®

/jadiooiaro©per, die in de beaetting tijdens een rsdiouitsending
het Japanse volkslied vroegtijdig liet eindigen en het Neder-
landse volkslied ten gehore bracht, welke daad hij met het
leven heeft moeten betalen. Zo als Nederland is herrezen, ao
ĵ al ook Indie herrijzen, besloot spreker, waarna hij het woord
gaf aan G. Kemper.

G. Kemper, die meer dan 27 jaren in Nederlands-Indie had ver-
toefd, besprak in 2ijn onderwerp: "Het Koninkrijk en het
Indische drama.1* Spreker vroeg aich af of het Parlement en het
Nederlandse volk er aieth van bewust waren dat de bevolkingen
van b eide gebieden in de afgrond glijden. Kegeringsper&onen
hadden onverantwoordelijke daden gepleegd en de grondwet ver-
trapt. Wanneer er personen naar Indie gegaan waren, die de
Indische bevolking hadden gekend, dan was het nooit zo ver
gekomen. Nu was het bij de groene tafel gebleven. Scherp
eritiseerde hij het optreden van SQEKAENO, die gijn instructies
kreeg van de Russische communist AIiIMIN. De houding van dr,
van MOOK was er slechts op gericht om Nederland van Indie te
scheiden. De ministers Schermerhorn en Beel hadden geen Indische
ervaring en achtte spreker voor hun taak onbekwaam. In 3s eauw
had Nederland van Indie een rechtstaat gemaakt waar welvaart
heerste en een paradijs op aarde werd genoemd. Thans was het
daar een grote chaos, waar de bevolking stierf van honger en
ellende, dank ssij het extremistische optreden en het verkeerde
regeringsbeleid. Het betoog van minister van Kleffens was door (
de Veiligheidsraad als kennidaoming aangenomen. Amerika had j
het oog op ons Imdië gerichtr~Spoedig «ou Indie in een onover-
komenlijke ehaos gedompeld zijn en waren wij Indie1 voor goed
kwijt. *GFeen koloniale politiek"" - noemde spreker een valse
leuae. Hij herinmerde aan de radiorede van H.KT, De Koningin



s-
V

2.

dd € Beeember 1942, waarin gesproken was van Rijkseenheid
en Indie als een selfstandig en een gelijkgerechtigd deel
van het Koninkrijk. Toorts seide spreker dat de partijpo-
litiek over de wil van het volk zegevierde. Rechteloosheid,
verpaupering en chaos was er in Indie door een funeste po-
litiek van minister Schermerhom. Spreker noemde minister
Schermerhorn de doodgraver van het Koninkrijk. In sijn slot-
woord richtte spreker zich in het bijzonder tot de Eooms-
Katholieken om tegen cteae politiek te protesteren.

Fa de pauae kreeg het Ie kamer lid «T.Reyers het w oord»

Zijn economische uiteenzetting noemde spreker "Het Indische
schaakspel." Hij gaf een nauwkeurig verslag van de financiële
en economische toestanden van voor de laatste oorlog. De
Indische landbouw was groot gewerden door het Nederlandse
beleid, doch th&ns was het hiermede tbreurig gesteld omdat
alle hulp uitbleef. Het groepje republikeinen dat op het o-
genblik in Indi'é de scepter swaait kan de&e hulp niet verlenen.
De toekomst van de dessabewoners staat op het spel. Spreker
ontkende ten stelligste dat alleen de kapitalisten in Indi'é
hun belangen hadden. Ook de kleine man werd door het ac.coord
van Linggadjatti geheel uitgeschakeld. Artikel l van dit
aceoord noemde hij een schandaal, een schending van artikel
63 van de Grondwet in de ergste zin. Spreker zette daarna
uiteen dat door ïïederlandse ingezetenen voor 5 milliard gulden
in Hederlands-Indië was belegd en dat 15$ van het ïïederlandse
inkomen uit India" kwam. Scherpe kritiek oefende hij uit op
de houding van prof. Romme en hij keurde de politiek van de
huidige regering ten sterkste af. Ook deze spreker beèoogde
een ernstig protest te laten horen.

In een slotwoord dankte voorzitter Moll beide sprekers, waarna
de bijeenkomst met het mingen van het Tolkslied werd gesloten.

De bijeenkomst had een ordelijk en rustig verloop.
Het merendeel der bezoekers bestond uit het meest gegoede
gedeelte der Schiedamse bevolking ( meest zakenmensen w. o.
een, v,!;! f ti ental__di s tjyjĵ fegMŝ . ) ƒ
T5e bijeenkcmsT~Was aangekondigd' door middel van aanplakbil-
jetten.
Aan de ingang van de zaal werden pamfletten uitgedeeld.
Er werd niet gecollecteerd,



GEMEENTE-POLITIE
TE ZUTPHEN

7686/132.
ONDERWERP:

Vergadering Comité
i'Rijkseenheid".
ULAGEN :

Vol3»»-

.̂  ZUTPHEN, 28 Januari
© /L j 30 JAN1MS j

B j ./*a*;

Aan de Heer Hoofd van de Centrale veilj

Javastraat 68 BURf

te
1S-GRAVENHAGE.

Hierbij heb ik de eer ÜHoogEdeIGestrenge te doen
toekomen een verslag van een op 15 Januari 19̂ o alhier gehouden
openbare vergadering met debat van het Nationaal Comité
"Handhaving Rijkseenheid".

De Commissaris van Politie,



l

VERSLAG van de openbare debajvergadering van het Nationaal
Gomitee "Handhaving Rijkseenheid" gehouden op 15 Januari 1948 in
de Gasinozaal, aan het Oudewand te Zutphen.

Zaalcapaciteit : 450 personen.
Aanwezig : plm. 450 personen.
Entree : f,0,25-
Spreker : Van Hulsen, oud Indisch onderwijsman.
Debater : C,Hagen, lid der Provinciale Staten van Gelderland,

Wethouder der Gemeente Brumrcen voor de Par
tij van de. Arbeid en oud Indisch-onderwijs
man.

Voorzitter : Willera Jan Tjepco Haitsma Muiier, geboren te Lo-
chem, 22 Januari 1885, directeur Verzeke-
rlngs Ma.?.i-schappij "de Nederlanden", wonen

... « 6 FFB' f&A&fce Zutphen, Coehoornsingel no. 40.
Par„H datum ^ . - ë

Omstreeks 20.05 uur opent de voorzitter deze vergaring en
dealt mede, dat de spreker voor deze avond de Heer Belonje, verhin
derd was wegens ziekte deze avond in Zutphen aanwezig te zijn doch
dat het plaatselijk Comité' zich gelukkig prees, dat zij de Heer
Van Hulsen, oud Indisch onderwijsman bereid had gevonden deze avonc
te willen spreken. Verder verwelkomde hij de debater van deze avonc
de Heer Plagen uit Brummen. Hierop sprak hij een kort openningsworrd
en begon aldus ;

Geachte aanwezigen.
De opzet van deze debatavond was een avond met de Partij van d<

Arbeid met evenveel spreektijd, doch aangezien deze Partij gister-
avond reeés een cebatavond had met een Communist, -vas dit voer hun
niet mogelijk. Zij vroegen hierop een ma^nd uitstel hetgeen wij
niet konden toestaan. Hie op besloot het Comité' zelf een vergade-
ring te houden en de Partij van de Arbeid te vragen om een debater
en wij prijzen ons gelu kig, dal de Heer Hagen bereid Is gevonden
deze avond namens de Partij van de Arbeid te debateren. Ik stel
mij voor deze avond eerst de spreker een uur en dan de debater een:-j
ha^f uur te verlenen voor debat. D: arna een ogenblik pauze. Hierna'
repliek van Van Hulsen en daarna de Heer Hagen 10 minuten voor re-i
pliek. Wil Van Hulsen dan nog een ogenblik vo r repliek dan zullen;
wij dat toestaan. Verder heb ik nog iets op het hart en wel dit.
De Voorzitter van de Partij van de Arbeid te Zutphen, heeft in het'
slotwoord van zijn fcade op l December j.l. gezegd, dat het Natio-
naal Comité Handhaving Rijkseenheid overbodig was. "fij willen ech-
ter afwachten. In de toekomst zullen wij zien wie van ons in het \k stond. Verder verzoek ik de aanwezigen deZQ avond tijdens

de rede van spreker en debater geen tekenen van af-of goedkeuring i
te geven. Wel Is het natuurlijk toegestaan na beëindiging van de
rede van goedkeuring of afkeuring blijk te ge'ren. Met deze kot t a '*
Inleiding verklaar ik deze vergadering voor geopend en geef ik het,
woord aan de spreker, de Heer Van Hulsen. i

Deze begon zijn rede aldus. }
Mijnheer de Voorzitter, Vergadering.
Ons land is het er nu langzamerhand wel over eens dat den Ha

in de knoei zit evenals de Partij van de Arbeid met het Indishke
Vraagstuk. Er tomen wel eens berichten, zoals gisteren, dat men
meent dat dit een lichtpunt is. Het bericht van gisteren betreffen
de de wapenstilstand, doch bedriegt mijn geheugen mij niet, dafe /;

is op 5 Augustus 194-7 ook ree ds een besluit genomen om de strijd ƒ
te staken. Toch meen ik, dat er na die datum nog wel gevuurd is.
Ik zie tenminste geregeld verlleslijsten. Wat betekent dus dit
nieuwe besluit "Staakt het vuren". Wat betekende dit e# In August
De Partij van de Arbeid zegt :"De tijd zal het leren." De tijd
heeft veel bloedigs geleerd. Het begint onze jongens en ook hun
ouders en verwanten te vervelen. Ik wil dan ook deze avond de ding

Igen zeer scherp stellen. Dit, om juist en goed verstaan te worde.Onze tegenwoordige Regering kan niet alles meer verbloemen en de
heren Ministers lopen en vliegen heen en \veer, als een kip die h



ei niet kwijt kan.W'ij hebben thans vier of vijf Ministers van Ko-
loniën, je raakt er de tel van kwijt. Ondanks dit alles heeft men
kans gezien, ô z,e vrije gebiedsdelen te degraderen tot koloniën.
Ta t er thans is, is niet meer bet zeIfbosturend Indie van voor'42
!Tad"t bot ei van Lingadjatti een stenen ei b"1 eek te zijn, heeft
men thans weer iets anders uitgevonden, n.P1, een tuosenregering.
üeheel zonder 7;et Lelijke basis en buiten de u-rcndwet om. Reeds
een jaar geledan waarschuwde Professor Gerratsor hiervoor. Er word
niet gerept van een Souverein Indie zoals wij dit voorstaan. Er is
een Regering in elkaar gezet doch niet gevormd. Wel Souverein,

j doch los van het Koninkrijk. Dit is het Nederlandse Volk niet kwa
'lijk te nemen dat het haar niet meer interesseert, want ze is beu
van al het gescharrel. Wat h^t i\ecerlaridse Valk v, e l interesseert
is, dat hst haar zonen ter beschlvving moet stellen van de Rege-
ring. Voor Indonesië dat geen Rijksde -l meer wordt.Op Djokja is
verschillende malen een beroep gedaan om deelstaat te worden van
deze Regering. Deze zalfde Republik, een staat van profiteurs en
coiLloborateurs., ut is niet een kwalificatie van mij, doch van de
Regering zelf. Het onder buitenlarSse curatele gesteldBatavia w i 3.
zich losmaken van haar souvereiniteit over Java en Sumatra. Zij

, wil een heuse Regering presenteren over een heus Indie. £>it is
j doorzichtig. Men wil de Revolutie legaliseren langs illegale weg.
Deze houding hè ..ft niets anders gebracht dan sshade en de levens
van duizenden. Het is eer. te grabbel smijten van alle eer. Op de
Conferentie van West Java kreeg lederen afgevaardigde een slof
sigaretten, doch wat geeft dat. Wie het breed heeft laat het breed
hangen. Ieder fatsoenlijk Indiër ziet dit met afgrijzen aan en zij
snakken naar de dag, dat ean Starkenborg terug komt, Batavia is
een Sodom en Gomorra, schreef een Indiër. De Protestantse Kerk
moest een boodschap voorlezen van de kansels tegen de vergaande
jcorruptie. Ik wil pogen U de ogen te openen voor de bron van al
[dit wanbeleid. De Overheid na de bevrijding^zoals Schermerhorn
Jonkman en Logeman zijn, dat is mi. n overtuiging, niet met minder
nobele bedoelingen begonnen, doch zij hebben het Revolionaire be-
ginsel onderkend. Ook Rraemer, Indie kenner bij uitnemendheid,
staat wel een sociale Indische politiek vo^r doch staatkundig ziet
hij de Revolutie niet meer. Bit heeft tot gevolg, het omgekeerde
van wat men stelö. i'-et resulteert in het omgekeerde van wat het
poneert. Dit is een verachting der Historie. Zij wilden de koloni-
ale verhouding verbreken en daarvoor een wettelijke basis vinden.
Professor Kraerner zegt :" De historie is ons uit de hand genomen
doch man mag de ontwi keling niet tegenhouden. Hier hebt U het
revolutionaire beginsel. Het ponee't, dat het Indie vrij wil ma-
ken daarbij erkennend, dat dit niet vrij was. Sedert 1922 was de
koloniale Regering in Indie opgeheven bij de wijziging van de
Grondwet. Indie was een vrijjzelfstandig bestandsdeel. De Regering
heeft de koloniale verhouding we,;r geschapen. Thans zien wij, dat
onze Regering gaat onderhandelen met de Revolutie op een vraemd
schip, ondert een vreemde vlag. Dit is mensonterend. Het defaitisme

/"viert hoogtj net als in de dagen van het gebroken geweertje. Dit
is gevolg van de Politiek Indie los van Holland. De Partij die de
revolutie niet aandurft, ^ie de daad van de Zeven Provinciën in
1937 niet afkeurde. Van der Goes van Naters spreekt van mijn parti
genoot Sjahrir, Ik zeg maar Soort zoekt soort. Het resultaat ?
Deze Partij zendt dienstplichtige Nederlandse soldaten de tropen
in. Dit heeft de reactionaire Regering voor de oorlï>g nimmer hoe-
ven te doen. Deze Regeringspartij In eerste instantie, want de
Rooms-Katholieken lopen maar mee. Zij doen dit om de economische
voordelen. Wat poneert dit revolutionaire beginsel. Zij zal de
bevolking van Indie vrij maken. Er bestond een vrije gemeenschap
al sinds drèU eeuwen. Deze vrije bevolking stond achter de Neder
landse Regering, achter Oranje. Vrije gemeenschap uit alle rangen
en standen. Est Bestond een vrije dienstneming met den ei-"en* leger
In Indie en wat voor een leger. Een klein leger van 30000 man en
niet zoals thans. Sjarifoeddin zei in het laatst van 1941 :
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"De verbondenheid mat het Moederland mag niet worden verbroken."
Indle had een eigen bestuur met een eigen Parlement en was in die
dagen meer verbonden met ons land dan thans met Beel en ons Parle-
ment. De lied.Regering bemoeide h vrijwel niet met de Indische
Ac gering. De begrotingen werden hier pro forma goedgekeurd doch
een ieder weet, J.at er nimmer iets werd veranderd. De lof van Indie
behoeven wij niet te bezingen want dit deed toen het buitenland.
Dit Paradijs was niet geschapen door dg 300 000 daar levende Euro
peanen doch was historisch gegroeid, -"-oen was er eenheid met aen
Staatsregeling die thans als esn vod is verscheurd. Dit,aanwezigen
is het resultaat van het Revoluibonaire beginsel. Dit te vergelijke
met de Nazi terreur is laag en daartegen protesteer ik. Hiervoor
zijn niet die Indieers gevallen voor Vorstin en Vaderland. Onder
de gevDDmde Regering vindt U geen Europeanen of Indo-Europeanen.
(Het Je Maintiendrai wordt thans vervangen door Je lacheral.
Een gematigd man als het Kamerlid Meijerink zei, dat de toestand
in Indonesië op het ogenblik is als in 1848. D-e Indische» bevolking
heeft eerst gebukt onder de Japanner doch bukt thans minstens even
zwaar onder het banditisme. Dit is het koloniaal systeem van thans
Indie was los van Holland, los van het partijbelang.Nimmer was het
meer gekluisterd dan thans. Alles is geroofd. Gouverneur-Generaal
Parlement, Staatsbestel, Het beste wat h-at bezat, hun eenheid, be-
roofde Holland het. Geen wonder dat de bevolking thans uitroept,
"Van dat Holland moeten wij niets hebben." 2 jaar geleden s^rak mer
van het gezag van de Republiek doch daarvan horen we niets meer.
Toen de politionele actie werd ingezet werd deze beperkt. Dit was
een schot in de rug van de jongens. De Republiek moest leven}vrucht
van het revolutionair beginsel. De republiek moest een hart onder
de riem worde^i gestoken. Int "ras gesol met duizenden levens. De
Parlij van de Arbeid dreigde met uittreding uit de Regering wanneer
de actie niet werd beperkt waarop dese werd stopgezet midden in de
(Rimboe. Een Amerikaans generaal vroeg aan Van Mcok, of hij gek was
j doch de Regering zei j^otop1. üij meent dat dit besluit was genomer.
'• door de Veiligheidsraad doch voordat dezp had beslist was de actie
reeds stopgezet. Hiervan Is de Partij van de Arbeid de schuld.
Vorrink onthiilde, dat de politionele actie gevaar opriep voor een
kabinetscrisis. Dus door het geschil voor de Veiligheidsraad te

j brengen, redden de Indonesiërs de Rooms-^ods Pxegeringscoalitie.
|De ene dienst is de andere waard. Th^ns krijgt de Republiek 4 ze-
/ téls. ir. de Interim Regering. Onze jongens mogen optreden als schele
rechters doch niet strijden voor de soevereiniteit. Hoe oordeelt
de sold'Tt langs de demarcatielijn hierover ? In Batavla worcit met
handgranaten gesmeten als pepernoten. Een soldaat schreef dat baboe
die voor hen hadden gewassen^ vermoord werden. Eveneens de dokters
die patiënten helpen. Is dit recht en veiligheid bEEngen ? Volgens
de Regering zijn er volgens de wapenstilstand op 5 Augustus 1947
2000 aanvallen gedaan op onze troepen. Er bestaat eer onredelijke
angst van de Bevolking. Dit is te begrijpen. T"at zou do bevolking
in Nederland hebben gedacht, wan-c^r de opmars van de Duitsers in
1940 zonder dat es weerstand was of aen schot gelost word., plotse-
ling midden In Brabant of Gelderland tot stand was gekocnr. Hoe-
veel te meer dan de eenvoudige bevolking van Indis. ^cr^ zag da
plotselinge stopzetting ar. de polition°7o actie aan, als een aan
wijzing van Allah. Daardoor "'ĉ c1 c1 e angst gevoed van de bevolking.
Ook thans "'ord-t rle angst g3irool c'ô -r de besluiteloosheid cler Lege-
ring sn de steeJc, herhae^e uitnodigingen -.ó.n ue Rer^bliek. Steeds
wordt VüiT^^h4- of zij Kfct ,̂ 7.1o" regeren, het vorcrl daar van de cla
ken geroepen en als triuinf gevierd. Tij zi.'n ons bewust dat deze
zaak anders zal lopen dan zij hadden gedacht. Deze Regering zal als
resultaat hebben, 1-/L Ie "ribunaalzitting waar wij c1 s "Vi^ht geval
zijn. gedagvaard aan booró. VC.A 'a 'T.dnT''ille11 worden beëindigd.
Goes van Haters vergiste zich in LInggadjatti, Troel^tra Vürgiiua
zich in 1918 en deze Regering vergist zich wanneer Minister Van
Kleffens aan de Veiligheidsraad mededeelt, dat clo uegerlng in Indie

l
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een ei0en R c, g er ing heeft gevormd, en nu verder vrel zoet zal zijn.
In de Verenigde Katicü ^brklaarde de Regering, dat zij onbavosgd
was op te treden In het geschil tussen lïecarland en Indie. Pajhadij
r. e il der internationale rechtsorde noemde MI ister Beel ons eens,
doch hij vergeet dat de Indische rechtsorde werd. vernietigd. Daar-
voor sneuvelden duizenden en liggan duizenden in üö hospitalen.
Onze eis voor een werkelijk vrij Indie blijft van kracht. Wij zul-
len deze strijd voortzetten. Het zal U en ons wel eens bitter te
moede worden, c.och laten wij zorgen dat deze bitterheid geen ver-
bitto^ing A'ordt. vJ'ij noaton de toekomst moedig onder de ogen zien.
Ik wil U bekennen dat ik dikwijls aan de wanhoop te prooi voel
doch wij houden vast aan het woord :"Ende dispereert niet." ïïij
zetten deze strijd voort, omdat deze ons is opgelegd. Het is de
lotsverbcndonheld met de Indische volkeren die ook H.M.de Koningin
bedoelde in haar rede van 7 December 1942.
Hierop besloot de spreker zijn rede met een gedicht.

Hiaop werd het woord verleend aan de debater, die aldus begon:
Mijnheer de Voorzitter, Aanwezigen.
Zoals het U vermoedelijk is gegaan Is het ook mij gedaan. Ik

heb met groot genoegen gehoord de emotie, waarmede de spreker van
deze avond heeft gesproken over zijn Indie. Zo was het, hun Indie.
Vcor/de zijde waaruit de spr. is voortgekomen, was inderdaad het
Rijk in India een bron van welvaart.Zij vormden een kleine groep
waarvoor Indie een Paradijs was. De Europeese samenleving in Indie
vertoonde een gehenl ander beeld dan voor de Indonesische bevolking
Som1 ige uitlatingen van de spr. zijn dan ook zeer bedenkelijk. lf,'as
uaar een Paradijs. V.ras Indie het best bestuurde gebied in Azië ?
Ik zeg U, dat ik de meed heb, dit te ontkennen. Hierdoor loop ik
de risico volgons spr.tot de lagen te behoren, nu, dat neem ik dan.
Ik ontken en ben dus laag. Ik prijs mij gelukkig dat ik daarbij
blijkbaar nLet alleen sta. Meijer Ranneft, ook een Indielcenner bij
uitnemendheid, verklaart dat de gemiddelde Indonesiër leeft van
een bedrag v;;n 2-̂  cent per dag. I>at was het Paradijs.
Verder haal ik aan gjde&lter. uit de boeken die Prof.Boeke schreef
in 1940 en 1946. Daarin schrijft deze o.a. Java is ebn der aller-
asmste landen van Azië. ^it tegenover het schitterende Paradijs.
Zeker er was een Paradijs, doch alleen voor heren zoals Van Hels-
dingen, de voorzitter der vroegere Volksraad, een eerste voorstan-
der der oude koloniale politiek. Voor de Indische volksgemeenschap
bestond er geen* Paradijs. Indie werd verlicht, doch alleen voor de
groten, de Europeanen. Indie werd een stuk 3uropa waar kapitalen
werden verhard1 d, doch in de kampongs ploeterden de beivornörs in
de bagger en modder. Grote gebouwen in de luxe wijken doch in
schrille tegenstelling daarmede de krotten der bevolking. Aan de
voorzijde waterle:'Ji'ng en aan da achterzijde de kali. Het sas geen
Paradijs en het v/as juist een der grootste grieven der progressie-
ven in Indie, die ontzettende tegenstellingen. De spr. heeft zich
vergist. Thans iets__pver het andere punt, het koloniale systeem,
•Volgens spr. bestond ar geen koloniaal probleem. Zeker het is waar
dat in de Grondwet in 1922 het wo rd koloniën werd ges-nrapt, doch

( daardoor werd niet het stelsel te niet gedaan. Ik wil U laten zien
dat tot 1940 niets was veranderd. Wij hadden een Rijk hier en in
Azië. De exploitatie bleef gelijk als was ingericht, door de Oost
Indische Compagnie. De bedoeling was wel om verbetering te krijgen
doch nat bleef een overheerst land. Stokvis,Volksraadlid zei, dat
de cmltures meer bloem dan vrueht opleverden. Ijjit kwam er op neer,
dat de resultaten voor Nederland gelijk bleven'na de verandering.
Verder verwonderd ik mij er over dat Iemand als spr, kan spreken
in het openbaar,,dat Indie zijn eigen zake.n mocjfct behartigen. Zelfs
een man als Feuilletaau de Bruijn een medewerker in Rijkseenheid,
stemde in 1936 voor een motie Soetardja, omdat hij vond, dat de
ontvoogding van Indie maar eens moest afgelopen zijn. Voor spreker
is er niets veranderd en voor hem blijft Rebel- rebel. Verder is ar
iets gezegd, over de pro-forma goedkeuring der begroting van Indie.



De spr. weet toch ook ^el* â"t öeze eerst noest worden goedge-
keurd door de G-G? In de Volksraad heerste veel critiek op het
Moederland. De Indische bevolking rilde reeds toen "Merdeka"
vrijheid. De bevolking over het algemeen is achterlijk en wij
kunnen ons voorstellen, dat degenen onder deze bevolking,die iets
hebben geleerd en gezien, tot deze leuze kwamen. Zij toch kwamen
onder da bekoring van hun eigen kennis. De spr. van hedenavond,
leeft in het verleden en ziet niet de gebeurtenissen die hebben
plaats gevonden in Indie. Hij doet alsaf de wereld op een bepaald
punt is stil blijven staan. Hij doet ons aan de hand, zijn Antire
volutionaire visie op dit vraagstuk, hetgeen verklaarbaar is.
Hij spreekt zuiver in de geest van Schouten en Tilanus. Ik heb
roet genoegen naar een rede van laatstgenoemde gehoord doch deze
bleef ook bij het :"Rebel is refoel". Zij vergeten daarbij, dat zi,
eens zelf rebellen waren in de strijd tegen Spanje. Mede in ver-
band met de strijd welke wij zelf pas hebben geleden, gevoel ik
de strijd die het Indonesische Volk voert voor zijn vrijheid.
Het ontwaken van enige intelectuelen zal moeten komen bij de mas-
sa van het Ind.Volk. Aan de ontwikkeling van dit volk is nooit
veel gelegen geweest. Spr. en ik zi, n beiden in het Onderwijs in
Indie werkzaam geweest en weten dus, dat de ontwikkeling niet erg
ver was gevorderd. Van de bevolking is plm. 90 % analphabeet.
Pas in 1920 ward de eerste Technische Hogeschool en in 1924 de
eerste Medische Hogeschool gesticht. Verder in 1926 een Rechtsho
geschocl. riet *.,* een bedroegd beetje wat daar ieder jaar klaar
komt van dit millioenenvo":li. In een bepaald jaar waren aldaar .op
de scholen ir> totaal -86 leerlingen waarvan echter nog maar 40
Indonesiërs o r. 40 Europeanen. Dit &-ringe aantnl met de in ïTeder
land af gestudeerden, hebben in Indonesië de omkeer gebrahlrt. Het
politieke leven in Indonesië is pas van de laatste 30 jaar. Net
voor de oorlog was Indie overdekt met politieke organisaties.Ook
dit schijnt aan de spreker te zijn ont&-&ïj., deze politieke ontwik
keling. In 1940 ontstond een concentratie van alle politieke par
tijen in Indie er Je se besloot toen in 1941 te aanvaarden een
onafhankelijk Indie. <6e stond op het standpunt "Merdeka". In 1932
werd door de gematigde Soetardja s'en motie ingediend waarin werd
gevraagd om een Rondetafelconferentie met NederZand;om te komen
tot grotere zelfstandigheid. Deze werd JbqpïX±KKJi aangenomen doch
In Nederland was men nog niet zover. De Nederlandse 'Regering on-
der mannen als Colijn en "Telter was nog niet zover, en wees de
motie Soöt^rdjd. af. Dat is de houding van de heren die thans
vooraan staan in het Comité Rijkseenheid. Zij hebben altijd ds
de ontwikkeling van Indie tegengehouden,wanneer c.it de belangen
van Nederland schaadde. Deze belangen waren primair. Ook bij de
handelsbetrekkingen. IM e de r land no. l en altijd no. 1. Geen wonder
dat de Indonesiërs zmch niet konden verenigen met deze gang van
zaken. Een Indisch Parlement was er niet. Dit -"as een schijnparle
rent. 'De Vol>srar,.J. was half gekozen half ben^emc1 door de uouver-
neur Generaal, Het had geen wetgevende bevoegdheid, ï^t 1925 in

^cheel nio4", daarna, wanneer dé G-G. goedkeurde. Het was onmo
gelijk in Indie 4:̂  komen tot een volwaardig Parlement gezien de
gesteldheid Jor bcT^lking. De ont""iV~er; ng liet dit ""iet toe.
T het" a T"I1 ik nog even een figu r na:..r voren brengen ch's reeöT 3u(
de spr. t s gd,iceLiC!, n.r. Irof.iC* ~"c.r. ^sze opreekt in Vr^j i
land over- -~e i "Crisis der T-~aracht1 gho^'d.:; "n ^-=n vergader•?"?

hij echter geh°tl ^"cers. i>a„.r toonde Ir'.
a t e ehandeld moes
landse Regering -'orot voorpcrtaan.

worden in de geest soal.3
vnr,r mij

IOT de wede
wel, 4"

r*. liit het diepèt van zijn g-^oof heeft gesproken doch hij Leeft
de zaken niet goed gegrepen of bekeken. Ik wil hem dan ook niet
betichten van onwaarachtigheid. Wanneer hij dus beweert -iat het
koloniaal er niet is weet hij hs niet. Dac.r is een
Volk dat een einde wiljzf maken aan de overheersing. Wij hebben dit
zelf medegemaakt en moeten ons scharen achter de Regering die
haar best doet om aan de verlangens van de bevolking ta;;emoet te



\.komen. Ook wij s t r t.:, o^ vüt standpunt ,, dat het seii ramp voor ons
an voor het Indische volk zon ?.ijn. wanneer v'e bs.r.c! T"erJ "".ogge-
scheurd. Ik durf tegenover spr. tot de conclusie 'c e lioi^er» :Ztd-nnt
deze Re.r^rins, die een polii,iek -il voeren van Recht en Gerechtig-
heid.

Na de pav.se v. o -d t aan de spreker gelegenheid. gegöTTfa" voor
*ijïi repliek. Hij c prak aldiTC :

I!r .r, e g r" e t opzet :!lOns I^UÏQ" en daar schaam ik
Ik heb ha t in mijn rede gehad over de Propagandadienst die wij vrtbe
ger, in tegenstelling met thans, niet nodig nadoen. Buitenlanders
hebben voor Indie propaganda gemaakt. let Internationale Arbeids-
bureau te Gerieve is toch niet reactionair ? Dit rapporteerde in
1938 het navolgende over ons Indie : De natuurlijke grondstof f ënn
morden door de Nederlands Redering liberaal d.w.z. vooruitstrevend
oatgonnen. Een Japans Generaal bracht in 1943 rapport uit aan zijn
Reg:ring waerin hij zeide :" De Nederlandse Regering heeft zeer
goed voor de Ind. bevolking gezorgd. 60 millioen Nederlanders wor-
den geleid door 60 000 Ne d rlanders. De Nederlanders leven voor
de Inheems en. Zij hebben Nederlands P4die ontwikkeld en. dit ka.n
een Paradijs voorden genoemd." De grote Britsindische dichter Tago-
re, die de gehele wereld heeft bereisd, schreef :TTergens op de we
re ld, in welk gebiedsdeel leeft de bevolking oneer zulke gezegende
omstandigheden als in Indie?
Dat is iets daarvoor behoeven wij ons toch niet te schamen. Heeft
de Heer Hagen in Öatavia ooit lijken zien ligren ? Dat zien wij
thans na d.e politionele actie. Rijkdom is bet^ekklijk. Het gaat
niet om het feit wat men heeft, doch wat men er voor kan kopen.
Toen kon de Indiër voor zijn 2-|- cent per dag meer kopen dan thans
voor ziijn guldens. Toen kon hij genoeg krijgen thans niets. Toen
in 1930 de depressie kwam was Indie straatarm en %i?as toen de Neder
land.se Regering rfet bi jgesprongen, dan was Indie failliet gegaan.
Ik heb tijdens m:gn verblijf in Indie meedere huizen gehad waarvan
de eigenaren Indiërs, Chinezen en Arabieren waren. Huizen waren
aldaar niet te koop doch wel te huur. De .rrond is van de Inheernsen
en onvervreemdbaar. Juist door de schone wetgeving in ons Indie.
Ik was in het laatst schoolhoofd en toen ik vertrok was mijn opvol
ger een Inheemse. De debater heeft het over de weelde van de ene
en de armoede var de andere, ^s dit hier anders, vraag ik U ?
Feuilaeteau de Bruijn was een ^arm voorstander voor een vrij Indie
en is dit thans nog. Hij heeft zich steeds uitgesloofd om de natie
te wijzen op het gevaar dat dreigt. Ook thans doet hij dit nog.
Hij is een warm strijder, '.-ij willen niet alles verdedigen wat er
is gebeurfl. Zeker er waren fouten, ân de motie Soetardja weet ik
niets af. ̂  Zeker er was een politieke concentratie doch deae sprak
zich als één man uit voor een staan achter de Regering en Oranje.
Is de vooruitgang die wij in Indie beleven ^>el een vooruitgang
zoals wordt beweerd? Is de vooruitgang van Rusland in Midden-Euro
pa v/el vooruitgang voor de ••."er e ld ? Neen. Ik beschouw de P-evolutie
in Indie als een terugval. 2r zijn krachten opgestaan zoals Soekar
no, die voor ons nimmer zóji te aanvaarden. Toen Hitler in 194-0
onze grenzen pas r eerde, stond Nussert met de hand omhoog om hem te
verwelkomen. Soekarno stond net opgeheven had toen Japan Indie oveï
meesterde en riep daarbij :"Heil Nip-oon". De Nederlandse Regering
valt thans in de grote fout, om colloborateurs te laten gaan. Zij
moest deze b:;.j de kladden grijpen en daarmede afrekenen. Deze men-
sen zijn politiek onstabiel.
De jeugd was volgens de debater in 1930 voor 90 ••' analphabeet,
Hij weet toch ook ̂ el, dat in 1940 40 $? der schooljeugd een school
bezocht en j k weet het, het is nog niet veel, doch veel meer dan
voor 40 jaar terug. Ik vraag U, hoeveel gaan er thans naar de schoc
in de Republiek ? De Regering hoeft het land overgelaten aan In-
heemse Regenten. U weet toch allen de klacht van Kultatuli over
de Klacht aan de Regenten. Het Nederlands bestuur is van 1900 en
geen drie eeuwen, zoals spreker beweerde. Hoe de samenstelling van
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de school

het Indische Parlement was. weet ik niet, doch wel weet ik, dat
toen Soekarno sen voorstel er door moest hebben, hij 30 Communis-
ten benoemde. Waren die ook gekozen, vraag ik ?
Over de goedkeuring der vetten door de G-G wiüs ik de debater nog
vragen is daarin velschil met ons land ? Hier worden toch de wet-
ten ook goedgekeurd door de Koningin ? Hier is ook wel eens een
-:'et geweigerd doch in Indie zijn mij daarvan geen gevallen bekend.
De verhouding was goed en er werc praktisch -oedgekeurd, wat door
de Volksraad werd -''-ingenomen. De debater zegt :Er is een Volk ont
waskt, doch dan vraag ik hem :Welk Volk ? Er is geen indisch volk
net zomin als een Europees Volk. Zelfs het eimand Java is nog nim
me r een staatkundige eenheid geveest. Meermalen is het geprobeerd
om meerdere stafeen bij elkaar te krij;;en doch steeds is dit nog
mislukt. Er zijn daar volkeren die verschillende talen spreken en
elkaar niet kunnen uitstaan. Dat openbaart zich ook nu. Ieder wil
een eigen st'-atje en wanneer wij dat aan het Indische Volk over
laten komt er niets van terecht. Het is geen eenheid. 1(ij geloven
niet aan die eenheid. Wij st^an voor :Een Rijkseenheid aan Heder
land verbonden. Deze heeft zich op vershille !de wijzen gemanifes-
teerd. Een klein feit daarvan. Een jaar na de overheersing in 1941
Tot in oe kleinste dessa's zag men drie vlaggen hangen. -De twee
buitenste kleine vlaggen voor Oost en -est Indie, terwijl de grote
in het midden halfstok hangt. Dat betekende rouw over het geslagen
Nederland, 's Avonds kvarnen dan de bevolkingen van de dessa's
en brachten bloemen aan de voetenvan de vlaggemasten, waarbij het
Nedeftlandse Volkslied werd gezongen. Dit was een manifestatie
voor Tlederland zonder ^uropeanen doch alleen door Inheemsen. Ziet
daa.r een voorbeeld.
Met een gedicht sloot spr. ook dë£e repliek.

Hieroo werd nogmaals het woord verleend aan debatan Hageaa.
Deze begon zi.r; repliek aldus :
Ik wil het kort maken en wil U eerst mededeling doen van het

feit, dat de spr. van deze avond mij hoeft medegedeeld, dat hij geer
politicus is. Hiervan neem ik nota, alhoewel ik dit reeds had be-
merkt. It het ni-t tragisch toehoorders, cat de spr. als kroonge-
tuige moet nemen een Japans generaal ? Ik voor mij blijf lieverisij
andere getuigen en wel mensen die Indie kennen. Boeke e. a.
V.rat betreft de uitspraak van de spr. dat In 1940 40 % van de school
gaande jeugd/bezocht, df-rop wil ik hem antwoorden dat het onder-
wijs op esn zeer- laag oeil stond, h-tgeen ook hem wel bekend is.
*.'en kon n i et meer geven dan het hoogst no dzakelijke n. m. lezen,
schiijven en rokenen. Dit onderwijs was niet in staat het analpha
bisme op te heffen. Vast staat, dat dit percentage zeker 94 % was
en ik was met mijn berekening aan de voorzichtige kant.

^Tenslotte v-'il ik nog iets zeggen over de persoen van Soekarno.
r Hierover spreek ik met o^zet, omdat daarover veel wordt gesproken.
^m over Soekarno te kunnen oordelen moet men de geschiedenis iets
kennen. Ik kan U wel vertellen, dat, toen Soekarno in 192 &1" ui t de :
gevangenis %end ontslagen, ben ik na r-, r Batavia gereisd met het doe"
om hem de hand te drukken, hetgeen ik dan ook heb gedaan^Ik heb ;
hem toen gelukgewenst met zijn vrijlating. Toen Soekarnos als jong;
ingenieur in Indie terugkwam, zag hij hoe zijn Volk geknecht werd.:
Toen ontstond bij hem de drang om te f- tri j den voor de vr ..j making ;
van dit Volk. Ik heb hem persoonlijk eens horen spreken op Java \n î  ̂ an U vertelden, dafr ging kracht van uit. De Ij}heemsen strooi

clen toe wanneer hij sprak over zijn vrijheidsideaal. Toen werd Soe
karno, omdat hij te lastig werd, uit de geme nschap verbannen. In \e verbanning heeft hjj hierop vele jaren doorgebracht. Daar leerd<

hij andere vrijheidsstrijders kennen waaronder veel Christenen. ]
ï'!et ae bezetting van Indie werd hij door -de Jappen uit de verban- j
ning gehaald en verkreeg de vrijheold. Zeker is hij toen fout ge- '
weast doch dit is physchologisch wel te verklaren. Om hem nu te j
vergelijken met een Mussert, is laag. Al heeft hij verkeerd gehan-j
deld op aen gegeven ogenblik, een verrader is hij niet geweest.
Ik dank de leiding van deze avond voor de ruime spreektijd.
De vergadering had een ordelijk verloop. We^d te ruim 23 uur geslc



VIII

9 februari • 8*

Vergadering "Nationaal Comité Handhaving

Hierbij heb |fc de eer uw Excellentie aan te bieden
van een verslag van ««a op 15 Januari 1948 te £utpJien gehouden
debat-vergadering van het "Nationaal Comité HaMfeavtog B*
naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve moge T«nri jaea.

HOOID VAN DK CEOTRAffi

Aan £l|a* Excellentie de Minister
van Overzeese Gebieöadelen,
t» " -•

m. A.Y1.JS.1 AQ.E. .

Namen»
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OWEflfS

C. V. D.
==="=« Breda, 29 Januari

3°
&"•• Qaderwerp;"Propaganda "Nat.Comité

Handhaving Ri.1 ka eenheid".

Bijlagen. : drie.
i

Hierbij gaand heb ik de eer Ü.H.E.G.te doen toe- i
komen, het mij heden - vanwege het "Nationaal Comité Handhaving!
Rijkseenheid" - per post toegezonden propaganda-materiaal, naar
de inhoud waarvan ik moge verwijzen en ten aanzien van welke
propaganda-biljetten mij gebleken is, dat de laatste tijd hier
in het Zuiden, hiervan verspreiding op uitgebreide schaal
plaats vindt.

A a n W'
De Heer Hoofd van de C.V.D.
u a v a s t r a a t , 68.
fs-G R A V E B H A G E .



GOEDGEKEURD EN BEVOORRECHT
Titelblad van de Stamtcn en Reglementen van de Arbeiderspartij' en haar
strijdorganisatie met stempel van de republikeinse censuur. Evenals de commu-
nistische partij (P.K.Ï.) is in de statuten vermeld, dat de basis wordt gevormd
door het socialisme van Marx en Lenïri. Soekarno bracht het aantal zetels van
deze partij in het parlement onlangs van 4 op 35

BOEROEH INDONESIA
DOOR WIE OE VERNIETIGINGS-POLITIEK WORDT UITGEVOERD ..
Voor- en binnenzijde van dé armband der „Laskar Boeroeh indoncsia", de
strijdorganisatie der arbeiderspartij.

•xm
COMMUNISME IN DE HOOGSTE LEGERKRl*NGEN VAN
REPUBLIEK ƒ
Soedirman, opperbevelhebber T.R.I. en andere beyelhebbers op een c
yres. Linksi het embleem van de „Sobsi", de communistische vakcentr
Midden; dat van de „Barman Tani". Belde organisaties zijn de v(
naamste üitvoersters van de verschroeide-aar^e.-r'politiek.

(Foto ontleend aan pub, ReycYdrujsvoorliclitiiuistiien:

COMMUNISTISCHE ACTIVITEIT DIEP IN DE
BINNENLANDEN

inden embleem op een vtrnielde theeplyntage.

DE LEIDERS WORDEN GEËERD ....
) Mei-viering 1947 te Dj»HJ;i. In de optochten, die voor een deel hestonden uit leerling-proj>u();indjs
het Mar.x-House, worden n;i.ist tlic van Soekarno, de portretten van Marx, Engels, Lenin en S

COMMUNISTISCHE PROPAGANDA LEIDT IN INDIË TOT VERNIETIGING VAN VOEDSEL, CULTUUR EN CHRISTEND'

DE MILLIOENEN BEVOLKING HUNKERT NAAR RECHTSZEKERHEID, DIE ALLEEN DOOR NEDERLAND GEBRACHT KAN WOR!
Uitgavet Voorlichtingsdienst v. h. „Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid", Andries. Bickerweg 5, VGravenbage, Telefoon 33 02 95, Giro 686f



Er is een bevel gegeven t
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' -',->5 ^ " ^-.^ ,̂̂ '5l^HJ ™ *\ - . . . : ' _ . . . _ ^ * * |̂

*r

Eli Wat is Uw houding?

r Er zijn nog nooit gevaren gekeerd
door toezien, door lijdelijkheid !

, -f j; "„"
""'' > r

.stierven reeds op Java 21 j mïllïoen mensen de .hongerdood;

verblijven duizenden Nederlanders in gijzcl.iarskampcn;

het volk ijebukt onder de t^e.sel van terreur, honger en

door onze jongens en mannen dagelijks ten oHer vallen.

no sprtekt over ,,arbeidcrs-pr

COMMUNISTISCHE
L E U Z K N . . .
lioven: w^arsthuwing tegen
Nederlanders- Kcchts: de wape
van arbeiders, boeren, volk
letier doen hun \verk. ^

-

R s

COMMUNISTISCH!-; SCJHOUNGSLIïCTUUR DOOK REPL1BLIKKÏNSE

bl i jkens de tck.st op de uinsl.H),
P I J . d r v i k k c r i j (! . , indsdrukïccri i) te Dj(

- .̂

COMMUNISME
Een der achtcryelaten visitekaartjes ie



Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid
Voorzitter Prof. Mr. P. S, GERBRANDY

Secretariaat Andries BickerwegS, 's-Gravenhage
330295-330291 /£\,\ro 6866

bij abonnement
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GEACHTE -LEZER,

M*t de dag wordt de toestand in Indië onhoudbaarder. Onder
een gruwelijke terreur gaan de volkeren van Indië de onder-
gang tegemoet. De stemmen van de Indische vrienden van
Nederland worden in bloed gesmoord. De toekomst van Neder-
land en Indië beide, die alleen kan bestaan door een blijvend
samengaan van Nederland en Indië binnen de Rijkseenheid,
wordt op misdadige .manier vernietigd.
Nadat twee jaar wan-beleid Indië reeds dicht bij de ondergang
had gebracht, leek het even dat er eindelijk redding zou
komen. Helaas, de bevrijding door de politionele actie strekte
zich slechts tot enkele gedeelten van Java uit. Het voortijdig
stopzetten der actie deed in de onbevrijde gebieden de terreur
nog toenemen, terwijl van daar uit tochten naar de bevrijde
gebieden konden worden ondernomen, die aan honderden Ne-
derlandse soldaten de dood, soms na kidnapping en verminking,
brachten.
Ondanks gebleken dankbaarheid van de bevolking voor een
bevrijding 'door het politioneel jptreden en het beschikbaar

omen van een enorme .hoeveelheid voorlichtingsmateriaal,
achten de betrokken instanties in Nederland, door partij-
politieke overwegingen gedreven, het niet nodig of raadzaam
het Nederlandse volk de voorlichting te geven waar dit recht
op heeft. - . '
Een typerend staaltje is 'onder meer dat het z.g. „Indische
witboek" uit Batavia, waarvan het 2de deel foto's bevat, in
Nederland zo erbarmelijk slecht werd verspreid, dat de pers
er voor het grootste deel van verstoken bleef.

DE WAARHEID WORDT AAN HET
NEDERLANDSE VOLK ONTHOUDEN

Dergelijke foto's moeten thans onder de ogen van het gehele
Nederlandse volk komen.
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NEDERLAND MOET DE WAARHEID WETEN! f

Wij doen derhalve een dringeua Deroep op U, terwille van de
toekomst van Nederland en het directe lot van de mülioenen
in Indië, onze actie financieel en Daadwerkelijk te steunen.
Wij hopen daarom, dat U onze publicaties naar best vermogen
onder ieders aandacht zult wiHen brengen (zie hiervoor onze
bijgaande „SCHIJNWERPERS OP HET INDISCHE PROBLEEM
EN HET FUNEST INDIE-BELEID") en spreken de wens uit,
dat U ertoe zult overgaan aan de verspreiding op grote schaal
van onze foto-folders Uw medewerking te verlenen door aan-
gehecht bestelbiljet aan ons op te zenden en op oriïe giroreke-
ning een bedrag voor tegemoetkoming in de kosten zult over-
maken i zie hiervoor bestelbiljet op pagina 4).
Voor adviezen zowel als kritiek ten opzichte van onze actie
en streven zullen,,wij U erkentelijk zijn.
Inmiddels Uw berichten en bestellingen tegemoetziende en
U bij voorbaat dankend voor de te nemen moeite verblijven wij

met de meeste hoogachting,
NATIONAAL COMITÉ HANDHAVING RIJKSEENHEID

Schijnwerpers
TE BESTELLEN

op het Indische probleem en het funeste Indië-beleid

Mag op geen enkele leestafel ontbreken
CRISIS DER WAARACHTIGHEID

Dr. J. W. Meyer Ranneft contra Prof. Dr. H. Kraemer ƒ 0.50
NAAR DE SOVJET-REPUBLIEK INDONESIA

door Dr. W. K. H. Feuilletau de Bruyn ƒ 0.75
NAAR DEN FINANCIEELEN EN ECONOMISCHEN CHAOS
IN NEDERLAND door Dr. W. K. H. Feuilletau de Bruyn ƒ 0.60
HET INDIE-BELEID door N. W. van Hartingsveldt, met

een voorwoord van Prof. Mr. P. S. Gerbrandy ƒ0,75
SLAVERNIJ, door Ir. J. Frijling f ƒ0.50
TROPISCH NEDERLAND IN ZAKFORMAAT, Serie van

IQ deeltjes. Elk deeltje bevat een verhandeling over
een Indisch cultuurproduct, resp Rubber, Suiker, Ta-
bak, Cocos- en Palmolie, Thee, Koffie, Vezelstoffen,
Kina, Specerijen, VoerünErspewassen.
De 10 deeltjes tezamen ƒ 5.—

„VRIJ", een documentatie -over de toestanden na de Ja-
panse capitulatie, met ca.- 150 foto's door J A. Stevens
en B, Grevendamme ƒ 3.90

HERZIENING VAN DE POLITIEKE EN STAATSRECH-
TELIJKE STRUCTUUR 7AN NEDERLAND EN .ZIJN
GEBIED OVERZEE NA DE OORLOG

door Dr. W. K. H. Feuilletau de Bruyn ƒ2.90

-.OIE'S TOEKOMST (gebonden), door Dr. W. K. H.
Feuilletau de Bruyn. ƒ 3.90

KLARE TAAL, een bundel van alle radiotoespraken
contra Lirtggadjati ƒ 0.25

„INDIE EN WIJ", door P. N. Christen ƒ0.50

INDISCHE PEPERTJES. WIST li DAT..., door insiders ƒ0.25

MELATI EN ROTAN, 64 gedichten van J. F. Kunst en 21
pentekeningen in kleur van J. Roberti, gedrukt pp
zwaar oud-Hollands ƒ 12.50

VOOR V OORLICHTING'IN HET BUITENLAND
REPORT OF THE PARLIAMENTARÏ COMMISSION
DUTCH EAST-INDIES (rapport, van Poll) ƒ0.75

THE RISING SOVIET STAR OVER INDONESIA, door
William F. de Bruyn ƒ0.90

VOOR VERSPREIDING OP GROTE SCHAAL
„HET ROER MOET OM!", fotofolder, betreffende de toe-

* standen in de republikeinse gebieden 10 stuks ƒ 0.45

KRITIEK EN PROGRAM (Wij zijn het oneens met Beel,
Wat WIJ wille'n) , ; 10 stuks ƒ 0.25

VREES IS EEN SLECHTE KAADGEEFSTER (analyse van.
het funeste Indië-Beleid) Radiorede van oud-minister
Ch. J. I. M. Welter 10 stuks ƒ 0.25

RAAMBILJETTEN „HET ROER MOET OM!" gratis

„EN WAT IS UW HOUDING?", foto-folder over het com-
munisme in de „republiek" en de gevolgen, 10 stuks ƒ0.50

c
Wacht niet met Uw steun. De vernietigende krachten ^
wachten ook niet. "— Er is geen uur te verliezen. J
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H B I M ÜuRcAU B
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l

Kort verslag van de o ge n ba r e vergadering van
het Rotterdams Comité Handhaving Rij ks eenheid, gehouden op
Dinsdag 27 Januari 1948^ te 20 uur, in gebouw "Odeon*, (Jou-
vernestraafc 50-72 te Rotterdam.

Aanwezig circa 600 personen, onder wie oirca
200 vrouwen, (zaalcapaciteit 950 zitplaatsen.)

l Sonff /grijp. Prof. George Lodewijk, geboren
/ »17-10-1885 te Ijalindoeng (H.O.I.) , hoogleraar in de econo-

( mie, hier wonende Mathenesaerlaan 417b, voorzitter van het
plaatselijk comité, opent te 20 uur met e en kort welkomst-?
woord de vergadering. t

Thieaaen, Drs. J., naadere personalia onbekend,
voorzitter van het Indisch Nationaal Comité "Recht en Vei-
l ighe i d" te Indo nes i'êg tevens oorloga correspondent aldaar.
geeft een 'ïrïïeïcllng" ónder het motto "Wat is er in IndiS ge-
beurd en wat hebben we nu te doen." Spr. vraagt zichailer-
eerst af of het nog nut heeft tegen de huidige gang van za-
ken te age**& en concludeert dat we juist nu niet mogen be-
rusten. "Wij moeten er van maken wat er van te maken valt",
zegt spr. " doch wij hadden al deze ellende kunnen voorko-
men, indien de regering- een andere en standvastiger politiek
had gevoerd. Juist dit kortzichtig regeringsbeleid is de
aanleiding geworden tot de politieele actie.* Spr. vertelt
dan in grote trekken over de Japanse bezetting- in Indonesië,
het ontstaan van de republiek die, volgens spr., volkomen •
Japans maaksel is, zegt hoe de republiek al bij voorbaat
alle afspraken torpedeerde en da», men tenslotte in een dus-
danige politieke en economische impasse was geraakt, dat de

toestand onhoudbaar werd en de politieele actie wel moest
komen.

Spr. beschri j f t dan de politieele actie; zegt
dat we hier een uitstekende indruk hebben gekregen van de
grote stootkracht van ons leger en dat het een prachtige
demonstratie waa van plicht en vuur discipline» ïïaarmate
de troepen oprukten, gingen de ogen der Indonesiërs open
en stortte de republikeinse propaganda als een kaartenhuis
IneeU* Spr. hekelt dan op felle wijze de republiek, zegt
dat er van een republiek helemaal geen sprake is, dat allen
die in de 2, g. republiek aan de touwtjes trekken alleen
hun eigen zakken spekkenfen dat het beschamend is, dat wij
een Commissie van goeda diensten lieten instellen, die voor-
af bepaald heeft hoe de kaarten moeten liggen. Spr. waar-
schuwt met klem tegen het communistisch gevaar, zegt dat
men tijdens de opmars een compleet communistisch plan heeft
gevonden, en dat nu allereerst moet worden gestreefd nasr
herstel van recht en orde, desnoods met drastische maatre-
gelen, De goede Indonesiërs willen met ons samenwerken, er
moet een herstel komen in Rijksverband en wij moeten hier
een plebisciet voor forceren.

Spr. wi js t tenslotte op de komende verkiezin-
gen, zegt dat de huidige regering, die niet regeert doch
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experimenteert» meet verdwijnen en dat hier de kans wordt
geboden aan de kiezers om geen verraad te plegan tegen-
over onze doden.

. Ha de pauze worden een groot aantal lantaarn-
plaatjes vertoond, die een beeld geven vari de politieële
actie en over het leven in Indonesië.

f e ruim 23 uur wordt de vergadering gesloten,

In de zaal waaleen stand ingericht met lec-
tuur van het Hationaal Comité Handhaving Rijkseenheid.

Slke bezoeker werd een brochure uitgereikt
getiteld "Kritiek en Program'i benevens een exemplaar van
"Het Dagblad*.
,-_—™—~~ » 2j_ j <je uitgang van de zaal werd een collecte
gehouden.

VERZONDEN AASï
HOOFD OSÏITRAI^ VEILIGHEIDSDIENST
Javastraat 68 te 's- GRAVEMAGS
EROGUREUR-GIHERAAL BIJ HET G3R1GHTSHOI1

Fungerend Directeur wan Politie
Raamweg 15 te 's- GRAVSÏJHAGE.
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Program



KRITIEK
zijn het ONEENS met het Kabinet-Beel

1. omdat wij ernstig bezwaar ertegen hebben dat dit kabinet ten aanzien van de
structuur van Nederlandsch-Indië buiten grondwet en wet om, met behulp van
bepalingen welke daarvoor niet geschreven zijn, tewerk is gegaan.
Hierbij werd de totalitaire weg gevolgd, welke wij verfoeien-

2. omdat in Nederlandsch-Indië de democratische regeringsvorm niet zoveel mo-
gelijk is hersteld, waardoor de macht van den Luitenant-Gouverneur-Generaal
niet is gebonden aan het advies van de Raad van Indië en aan de overeen-
stemming met de Volksraad.
Het daarvoor gemaakte Koninklijk Besluit (D 66) is terzijde gelegd, waardoor
de Indische Regering formeel nog steeds zetelt in. ... Brisbane (Australië)

3. omdat wij ernstig bezwaar hebben tegen de opzettelijk onvolledige en dus ver-
keerde voorlichting, welke aan Nederland en aan het buitenland is gegeven
over de toestand in Nederlandsch-Indië. Tot op heden gaat dit Kabinet daar-
mede voort, zodat het zogenaamde Witboek van de Indische Regering slechts
in zeer beperkte kring is verspreid, terwijl publicatie daaruit niet is bevorderd,
ja zelfs is tegengegaan.

4. omdat wij dit Kabinet, maar vooral den Luit.-Gouverneur-Generaal, schuldig
verklaren aan het feit, dat is nagelaten de eerste plicht tegenover de inheem-
se bevolking te vervullen, d.i. de bescherming van die bevolking tegen onrecht
en willekeur (art. 45 van de Indische Staatsregeling).
Het herstel van de rechtsstaat, waarvoor tallozen in vast vertrouwen hun
leven gaven, hier en overzee, heeft niet plaats gevonden.

5. omdat wij dit Kabinet schuldig verklaren aan wanbeleid in Nederlandsch-Indië
dat tengevolge had de dood van honderdduizenden, het verloren gaan van goe-
deren waarom de gehele wereld roept, het scheppen van bittere tegenstel-
lingen bij de bevolkingsgroepen onderling en van haat jegens Nederland.

6. omdat wij dit Kabinet schuldig verklaren aan voortgezette pogingen om het
Koninkrijk uiteen te scheuren. Het Accoord van Linggadjati was daartoe de
inleiding, het ontwerpen der interimregering is het vervolg en thans zijn er.
naar moet worden aangenomen, weder nieuwe onderhandelingen op komst met
vertegenwoordigers der republiek van Djokja, welke bij monde van Mr. van
Kleffens op 15 Augustus 1947 in de Veiligheidsraad zijn gebrandmerkt als
terroristen, profiteurs en baantjesjagers, als immorele en tuchteloze elementen.

7. omdat dit Kabinet bij de behandeling van de Indische kwestie onze internatio-
nale positie buitengewoon ernstig heeft geschaad.



8. omdat het Indië-taeleid een der voornaamste oorzaken is van de bedroevende
toestand, waarin het Koninkrijk zowel financieel als economisch verkeert.
Deze situatie leidt mede tot een uiterst bedenkelijke toestand van onze troe-
pen in Nederlandsch-Indië.

9. omdat dit wanbeleid van voldongen feiten heeft geleid tot het verzwakken
van de positie van de Kroon en tot ontwrichting van de parlementaire de-
mocratie.

10. omdat onze mannen in Nederlandsch-Indië, maar ook wij, niet meer zeker v/t.-
ten waarvoor ons leger optreedt en waarvoor onze soldaten vallen-Het is ,.;et
meer zeker, dat zij sneuvelen voor ons Koninkrijk, integendeel, het wordt hr/e
langer hoe duidelijker, dat dit geschiedt ten bate van de republiek

PROGRAM
WAT WIJ WILLEN

A. Handhaving der in de historie wortelende staatkundige verbondenheid van Ne-
derland met Nederlandsch-Indië

B. Erkenning van reële Koninklijke Macht, vertegenwoordigende het rechtsgezag
van de alle Rijksdelen omvattende souvereine Staat.

C. Federatieve opbouw van Nederlands ch-Indië met de grootst mogelijke auto-
nomie der aldaar te vormen stoten op democratische grondslag.
Vorming van een federatief vertegenwoordigend lichaam van democratische
structuur en van een centraal gezag der federatie, waardoor de eenheid van
Nederlandsch-Indië wordt gehandhaafd en de belangen der deelstaten voor-
zover nodig worden gecoördineerd.

D. Het waarborgen, door het rechtsgezag van het Koninkrijk, in al zijn delen van
een behoorlijk bestuur1, goede financiën, een onafhankelijke justitie, een goede
politie en de fundamentele rechten der staatsburgers,

vra£en klare ondubbelzinnige voorlichting, zowel in het
T— , , .- _ , _ .
Koninkrijk als daarbuiten.

Wij willen toepassing van de wet overeen komstig haar bedoeling en strekking.
Wij wensen te blijven binnen de grenzen van grondwet en wet.
Wij eisen trouw aan de parlementaire democratie.

15 NOVEMBER 1947



Uitgave: Voorlichtingsdienst van het „NationaJe Comité Handhaving Rijkseenheid", j
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Andries Bickerwug 5, Den Haag, Telefoon 330295, Giro 6866.
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Amsterdam, 29 Januari 1948

_3HSLAG van de openbare propaganda-vergadering in de
grote zaal van het Concertgebouw te Amsterdam, op 28
Januari 1948, onder auspiciën van de afdeling Amsterdam
van het Nationaal Comité Handhaving Hijkseenheid.

Door middel van bekendmakingen in de plaatselijke pers -wes de aan-
dacht van het publiek gevraagd voor deze bijeenkomst. Ongeveer 95° per-
sonen hadden aan de oproep gehoor gegeven. Zoals gebruikelijk bij ver-
gaderingen van deze groep, waren velen afkomstig uit kringen van de
gegoede burgerstand, terwijl bovendien een belangrijk aantal gerepa-
trieerd en en Indo-Europeanen aanwezig waren. Onder het publiek bevond
zich een twaalftal personen in uniform van het Nederlandse Leger.
De toegangskaarten voor deze vergadering, welke door de houders van hun
naam en adres moesten worden voorzien, waren verkrijgbaar gesteld tegen
de prijs van F.0..50. - Vóór de ingang van de zaal werden v/e d erom de
bekende oranje-groene strikjes te koop aangeboden. - Tijdens de bij-
eenkomst ?/erd gecolporteerd met verschillende uitgaven van het betref-
fende comité, terwijl bovendien een collecte tot bestrijding van de.on-

Ikosten werd gehouden. Op alle zitplaatsen was propaganda-materiaal gede-
•poneerd. - De vergadering stond ond.-̂ r leiding van .Jrof. GQüPS, die met:
een zevental bestuurders had plaatsgenomen op het podium. De zaal was
zeer eenvoudig versierd met wat bloemen en planten. Vlaggen of spandoe-
ken waren niet aanwezig J" slechts op enkele plaatsen waren affiches be-
vestigd. Het gesproken woord werd door middel-van ^eluidsversterkers
hoorbaar gemaakt. In de pauzen werden vaderlandse liedererL op het_orgel

/
Te 2o-10 uur opende de voorzitter met een woord van welkom aan

M
an
/a

sprekers
er a£en belangstellenden. Hij gaf vrijwel onrniddellijkaijn plaats

aan de eerste spreker van deze avond, Mr . L . J. J. Gjaoi| , die de gehele -
geschiedenis van de onderhandelingen t us s eh"Tj¥dërïan3' en de Hepubliek
Indonesië de revue liet passeren en daarbij, in het bijzonder wwes op
de rol van de Masjoemi-partij, die van geen compromis wil weten en niét
zal rusten vóór zij de alleenheerschappij in Indie kan uitoefenen. In
dit verband noemde spreker de nieuwe premier HATTA de ergste vijand
van. het Nederlandse volk. Spreker kon geen vertrouwen stellen in de
vorming van een Unie en was er dan ook van overtuigd, dat het Konink-
rijk uiteen zou vallen. Hij verklaarde, dat het Nederlandse volk niet
mee kon spreken in deze allerbelangrijkste aangelegenheid, omdat em de
Kamer en het Kabinet niet gekozen zijn voor hetgerrichten van deze
taak. In z'n niet altijd even logisch betoog keerts Mr. Caron dan bij
herhaling op de noodzakelijkheid van een volledige bezetting der Repu-
bliek Indonesia. Vervolgens hekelt hij het feit, dat de volledige ver-
lieslijsten van de Nederlandse troepen niet mogen worden bekend gemaakt.



Daarna verklaar#/lhij, d at, (waar Indie
3 yillioen guldjen,jj^r_djj!&»./nu maar liefst 5 millioen per etmaal kost,
hetgeen"bëtëlent ï gulden per dag per persoon,
jevolkingmaar al_ j_tegoed merkji_gp de prijs van^^|:FTreviHsmiddelenpakk@t,

"Tlf§c"rr€rs"ëéii6~3aïa Vrof, Schermerhorn, dievTÏiet deskundig genoemd
v/orden, omdat hij maar één jaar van zijn leven in Indie doorbracht.

De voorlichting van de Nederlandse Regering noem& spreker absoluut onvol-
i^doende en resumerende, zeg£ hij_, <datjjjiejb enige wat de tegenstanders van

yjJr de huidige Indië-politiek nogTye doenjJta het op een behoorlijke wijze
'yr gebruiken van hun stembiljet 'bij de komende parlementsverkiezingen^.

"Hijkseenheid moet haar post betrekken". Spreker iktt er nog niet zo zeker
van, dat het stemmen bij volmacht voor de militair-en overal goed zal Afc^akfe
wordett-g&bruilefr. Mr. GASON beslait met de verklaring, dat hij het de Ne-
derlandse Regering kwalijk neemt, dat deze de goede Indonesiërs in de
steek laat.
Prof. Goops dankte de inleider en sprak vervolgens over de ondergraving
van het Staatkundig bestel. In dit verband meende hij, dat het nog 5 mi-
nuten voor twaalf ¥/as, de hoogste tijd, maar nog niet te laat.

{ , .1 Als tweede en voornaamste spreker werd vervolgens het woord gevoerd door
de oorlogscorrespondent Drs. J.!THriji3gJjN.,/die de belangstellendenjffiU.de
confronteren mej^ de feiten, zoals hij deze zelf had meegemaakt erFTn ori-
ginele foto's*vastgelegd. Hi.jt sprak daarbij over de ged&serteerde 15.000
Japanners en 6000 Brits-Indiers, die het Bepublikeinse leger versterken.

V Hij meende niet aan "VTmzige" politiek te moeten doen of zich te gaan
verliezen in bi jkomstigheden. Spreker wenst*, zijn gehoor bekend te maken,
met wat er in Indie is geueurd en wat er nu te doen staat^ Teruggrijpende*/
B«sa? de Japanse overval op kot. gobiod voa1 Hederlands-Indie, meende hij,
dat men toen reads door c^e geallieerden "in het ootje" genomen is. Hij
sprak in dit verband van kortzichtigheid in het regeringsbeleid van die
dagen. Zonder persoonsnamen te gebruiken, verklaarde hij, dat men in
plaats van de huidige Indische gezagsdragers behoefte hfiflvaan mensen van-
eer en gev;eten. Hij noemde het werken van de betreffende autoriteiten
destijds in Australië "geklungel" en sprak over het "vieren" in plaats van
"voeren'van beleid. Spreker kondigde aan, dat over dergelijke feiten een
gedocumenteerd witboek zou verschijnen, hetwelk in het buitenland gedrukt
„al worden, "omdat hier geen papier ter beschikking wordt gesteld voor
een dergelijk werk". Linggadjatti noemde spreker een experiment en geen
beleid. In de Eepublikeinse propaganda wordt over de Nederlandse Kroon
gesproken als een ornament. De Koninj^n^prdt_"mandoer'^(_?J) YjgS.jlêsJïJ^u-

|<il/§ bliek genoemd, opreker betreü?^rErèT™d*er, 3at dé Só'ürnalTs^CTN^SgTqöor
hulp van onze mensen in staat gesteld de beruchte^ notulen te publiceren,^
voor een rechtbank wordt gedaagd en schuldig bevonden. "Hij verdient eerder

\n onderscheiding". ^^*-*^_—— 4^ „ &£
.. Drs. Thiessen gaat dan nog/verder in op de toestanden in Indie-e±s gevolg .

van het slappe beleid. Hij veronderstel»^ dat piinister-$resident Beel voor
zijn radiotoespraak tot de Republiek gebruik maakte van de zender Medant
omdat hij te Batavia wellicht tot de orde zou zijn geroepen. Spreker ^es^f*6
Jj^arfe-, dat het politionele optreden één maand eerder zou zijn geschied,
aïSnaiet op de bewuste vooravond een bode van het Paleis Rijswijk de tij-
ding van het naderend optreden had gemeld aan Sjahrir, waardoor Hadio
Djocja de bi^na^olledige J^ekjt van de betreffende legerorder kon voor-
lezen. Inl«'j8a§¥Delichtfeé6m1^^^* voorbeeld en de goede verstandhouding tussen
Nederlandse militairen en Indonesische bevolking. Naar zijn overtuiging
heeft de politionele actie geleerd, dat er geen Bepubliek Indowesia "^Q—
sta&t. en óa^Mie de jure of de facto deze lieden erkent "een dwaasjJL s ? Hi g
en de Nederlandse milièairen voelden tijdens het optreden, dat ze tevoren



door de Regeringsvoorlichtingsdienst v/aren bedrogen, spreker noemdfcde
democratie in de .Republiek een " demonen-creatie" "3 o ekarno is een profiteur.
Een republikeins leger bestaat evenmin, alles^Ts daar terreur en collabo-
ratie. Wat naar ai j B ovoirfauiglag wel bestaat is een sterke «öoromunistische
kern, hetgeen uit gevonden materiaal duidelijk blijkt. Daarin wordt gelfs
gesproken over de Hepubliek Indonesië als de 12e Sovjet Hepubliek" Het
daarop betrekking hebbende bewijsstuk heeft spreker in handen gesteld van

ambassadeur te Batavia, die het zeker wel zal weten te ge-

Zeer fel hekelflfc drs. Thiessen vervolgens de beruchte order: staakt het vuren
waardoor in het zicht vanpjocja de Nederlandse militairen gedwongen ?;erden
tot werkeloosheid. Hij zegt te v/eten, wie voor deze order verantwoordelijk
is. Niet Van Mook of generaal Spoor. De natun van de schuldige wil*hij nog
niet noemen, maar spreker zult*1 een en ander zwart op wit zetten, waarna de
betreffende persoon zich kan proberen te verdedigen. Naar zijn mening had-
den Van Mook en Spoor kunnen verklaren, dat het om technische redenen niet
mogelijk was de order onmiddellijk uit te^yoeren en was- Djocja genomen kun-
nen worden. Toch hoopt*. spreker, dat &witee binnenkort alsnog kAn geschieden
en hij wiUnog enig vertrouwen stellen in de vorming van een Verenigde
Statenbond , wanneer de leiding daarvan wordt toeve.rtrouwd aan een kundig man
die niet experimenteert, maar regeert. Nog even g««* spreker in op de toe-
standen in het Aziatische deel van de wereld, waar 'Pakistan gemaakt wordt
tot uitvalspoort van het corirnunisme. De toekomstige rol van de Nederlanders
moet niet zijn die van "adiiseurs" maar van humane directeuren? Op een
hartstochtelijke wijze r^éptf spreker é«n uit: II|feg„.mejt_de:ze_jfe^eringAi..jgrjêgTO
met dit ^abJLnetj^jg^g^jiet^et verraad*'. Want zevenvoudig verraad is gepleegd*
iünsKö~f~signaTaerde reeds nlïE""verraad aan de Nederlandse vlag, maar spreker
zou willen, dat er nog zes artikelen verschenen, gewijd aan het verraad vaia
het volk; aan de militairen^ aan de Indo's; aan de gevangenen; aan de goed-
willenden; aan de doden. "Nooit zal God ons vergeven, als wij verraad durven
plegen".
Ook deze spreker besluit zijn geestdriftverwekkend betoog met een opwekking
de aanstaande verkiezingen te benutten en geen uitstel hiervan te dulden»
Hij zegt te weten, "djit jlare, .^iJQ.^®^ ..j^Q^....^s._y_^.. het huidige gejoe, maar
door het p ar l e_m_e_r 1 1 ai re s t ejks el" Jni et j^p^^eeii VpTo's sing Tcah~'Kpmeri^
De woerden van 'deze w t i w r werden bij herhaling onderbroken voor tekenen
van instemming,

S^rof. Goops ,4asfefe— e ŝ»4«&e--«aB- voor zijn wo orden /"es- deel»? &Sst. nog mede, dat
door 'liet huidige wanbeheer? hier en in Indié*^de voedselvoorziening van Neder-
land in ernstig gevaar korat te verkeren. Hij beslwzt daarbij met de uitroep:
"Laat minister Beel horen, dat Nederland het zo niet wenst".

Na.„.r aanleiding van 'binnengekomen schriftelijke vragen, wdrden vanaf de
bestuurstafel door de heren Coops, Caron en Thiessen na de pau^e o.m. de
volgende opmerkingen gemaakt:
Het bestuur van "Hijkséénheid" beraadt zich nog over de mogelijkheid met
een eigen candidatenlijst uit te komen bij de aanstaande verkiezingen.
en massa-demonstratie in Den Haa-g kan JÜ.et overwogen worden, omdat zulks

zeker gevolgd zou worden door een nogj*nrassale^jé_ coiimunistisch.© m ani f es t atie.
Het Comité Rijkséénheid zal zorgdragen voor publicatie van volledige ver-
lieslijsten in haar orgaan !'Het laatste nieuws uit Indie".

Mogelijk zou^in gelijke zin als het geval De Geer, een gerechtelijk onder-



zoek tegen Schermerhonx-gewenst zijn, om diens contact met ojahrir in de
periode van de politioyrele actie, maar de veronderstelling wordt geuit, dat
de Nederlandse Regering van een en ander op de hoogte moet zijn geweest.

JBen suggestie 0J!LJlfL-itePme11-J:°JLJ^ n -hl o en het in handen nemen van
XTvan de regering, wflrdjfc afgeraden in verband met de positie van H. M. de Koningin

De naam van een geschikt leider voor Indie kin nog niet worden genoemd, want
dan zou ^ deze man "misschien niejyjst^ejmjjrajaj^

I
De Regering beschikt over voldoende documentatiemateriaal, maar bewaart dit*
in een glazen kastje. S en. met foto's verlucht boekwerk mag, op last van Minlt
ter Beel, niet verschijnen. Drs. Thiessen heeft aan het Comité-Gerbrandy een
50-tal van deze boeken ter beschikking gesteld.

A —
De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat de Regering zal trachten de grond-
wettelijk voorgeschreven tussentijdse verkiezingen te omzeilen»

Onder overweldigende instemming w0rd;ft het voorstel jwergenoiaen om een tele-
gram te zemden aan H. M. de Koningin, waarin de zorg van de aanwezigen over
Indie-s toekomst wordt uitgesproken.

Als sluitstuk van de bijeenkomst wArden een serie lichtbeelden vertoonftf
vervaardigd en van explicatie voorzien door meergenoemde drs. ïhiessen, over
de huidige situatie in Indonesië, waarbij vele afbeeldingen voorkorten van
door Indonesiërs bedreven wandaden tegen de persoon en bezittingen van Euro-
peanen, Indo's en Chinezen. Ook over het verloop van de politionele actie
s*gtL verschillende opnamen te zien. Het geheel duur^ruim een uur en -kcef
de volle belangstelling van do aanwezigen.

Te 23.30 uur wiprd/6 de bijeenkomst gesloten met zingen van twee coupletten
van «&e Volkslied en een driewerf hoera op de Landsvrouwe.

-^^^

Het organiserend comité was kennelijk tevreden over het verloop van deze
vergad eringtl

Yerz. aan Hfd. O.V.D., 's-Hage;
P.G.,Amsterdam;
B .M.,Arnsterd am;
H.G.,Amsterdam. M.-5





VERSLAG van de openbare propaganda-vergadering in de grote saai
van het Concertgebouw te Amsterdam, op 28 Januari 1948, onder
auspiciën van de afdeling Amsterdam van het Nationaal Comité
Handhaving Rijkseenheid. ^ ^ ^ „„,„,.

Door middel van bekendmakingen in de plaatselijke pers
werd de aandacht van het publiek gevraagd voor deze bijeenkomst.
Ongeveer 950 personen hadden aan de oproep gehoor gegeven. Zoals
gebruikelijk bij vergaderingen van deze groep, waren velen af-
komstig uit kringen van de gegoede burgerstand, terwijl boven-
dien een belangrijk aantal gerepatrieerden en Indo-Europeanen
aanwezig waren. Onder het publiek bevond zich een twaalftal per-
sonen in uniform van het Nederlandse Leger.

De toegangskaarten voor deze vergadering, welke door de
houders van hun naam en adres moesten worden voorzien, waren,
verkrijgbaar gesteld, tegen de prijs van F.0.50. vóór de ingang
van de zaal werden'wederom de bekende oranje-groene strikjes
te koop aangeboden. Tijdens de bijeenkomst werd gecolporteerd
met verschillende uitgaven van het betreffende comité, terwijl
bovendien een collecte tot bestrijding van de onkosten werd ge-
houden. Op alle zitplaatsen was propaganda-materiaal gedeponeerd.
De vergadering stond onder leiding van ProT.GQOPS, die met een
zevental bestuurders had plaatsgenomen op*~Tïe't""pocTium.. De zaal
was zeer eenvoudig versierd met wat bloemen en planten. Vlaggen
of spandoeken waren niet aanwezig; slechts op enkele plaatsen
waren affiches bevestigd. Het gesproken woord werd door middel
van geluidsversterkers hoorbaar gemaakt. In de pauzen werden
vaderlandse- lieder-en op het orgel gespeeld.

Te S0.10 uur opende de voorzitter met een woord van wel-
kom aan sprekers en belangstellenden. Hij gaf vrijwel onmiddel-
lijk zijn plaats v/eer af aan de eerste spreker van dese avond,
Hr.L.J.J.CARONi die de gehele geschiedenis van de onderhande-
lingen tussen Nederland en de Republiek Indonesië de revue liet
passeren--en daarbij in-het bijzonder wees op do rol van de
Masjoemi-partij, die van geen compromis wil weten en niet zal
rusten vóór zij de alleenheerschappij in Indie kan uitoefenen.
In dit verband noemde spreker de nieuwe premier HATTA de ergste
vijand van het Nederlandse volk. Spreker kon geen vertrouwen
stellen in de vorming van een Unie en was er dan ook van over-
tuigd, dat het Koninkrijk uiteen zou vallen. Hij verklaarde,
dat het Nederlandse volk niot mee kon spreken in dezo allerbe-
langrijkste aangelegenheid, omdat en de Kamer en het Kabinet
niet gekozen zijn voor het verrichten van dezo taak. In z'n
niet altijd even logisch betoog komt Mr.Caron dan bij herhaling
op de noodzakelijkheid van een volledige bezetting der Republiek
Indonesia. Vervolgens hekelt hij het feit, dat de volledige ver-
lies lijsten van de Nederlandse troepen niet mogün worden bekend
gemaakt. Daarna verklaart hij, dat, waar Indis vroeger een winst
opleverde van 3 millioen gulden per dag, nu maar liefst 5 mil-
lioen per etmaal kost,'hetgeen betekent l gulden per dag por
persoon, wat vooral de arbeidende bevolking maar al te goed
merkt op do prijs van het levensmiddelenpakket. Spreker becri-
tiseert'dan Prof .Scherraerhorn, die niet deskundig genoemd kan
worden, omdat hij maar één jaar van zijn leven in Indie door-
bracht. De voorlichting van de Nederlandse Regering noemt spre-
ker absoluut onvoldoende on resumerende, zegt hij, dat hot eni-
ge wat de tegenstanders van de huidige Indie-politiek nog te
doen is het op oen behoorlijke wijze gebruiken van hun stembil-
jet bij de komende parlementsverkiezingen. "Rijkseenheid moet
haar post betrekken". Spreker is er nog niet zo zeker van, dat
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het stemmen bij volmacht voor de militairen, ovoral goed zal
worden gebruikt. Ir. C/RON besluit met de verklaring, dat hij
het do Nederlandse Legering kwalijk neemt, dat deze de goede
Indonesiërs in de steek laat.

Prof.Coops dankte de inleider en sprak vervolgens over
de ondergraving van het Staatkundig bestol, In dit verband meen-
de hij, dat hot nog 5 minuten voor twaalf was, de hoogste tijd,
maar nog niet te laat.

Als tweede en voornaamste spreker werd vervolgens het
woord gevoerd door cle oorlogscorrospondent Dr s . J. THIES&EN, die
de belangstellendenr.dlde confronteren met de fbTTcn, zóaTs hij
deze zelf had meegemaakt en in originele foto's vastgelegd. Hij
sprak daarbij over t.e gedeserteerde 15.000 Japanners en 6000
Brits-IndiGrs, die het Republikeinse leger versterken. Hij meen-
de niet aan "vunziec" politiek te moeten doen of zich te gaan
verliezen in bi jkoj ictigheden. Spreker wenst zijn gehoor bekend
te maken, met wat er in Indie is gebeurd en wat er nu te doen
staat. Teruggrijpende naar de Japanse overval op het gebied van
Nederlands-Indie, yioonde hij, dat men toen reeds door de geal-
lieerden "in het ootje" genomen is. Hij sprak in dit verband van
kortzichtigheid in het regeringsbeleid van die dagen. Zonder
persoonsnamen te gebruiken, verklaarde hij, dat men in plaats
van de huidige Ino.it;oho gezagsdragers behoefte had aan mensen
van eer en geweten. Hij noemde het werken van cl c betreffende
autoriteiten destijds in Australië "geklungel" en sprak over
het "vieren" in plaats van "voeren" van beleid. Spreker kondig-
de aan, ~daï over dc.v-geli jke feiten een gedocumenteerd witboek
zou verschijnen, hetwelk in het buitenland gGerukt zal v/orden,
"omclat hier geen papier ter beschikking wordt gesteld voor een
dergelijk werk", Linggadjati noemde spreker een experiment en
geen beleid. In c.e Republikeinse propaganda wordt over de Ne-
derlandse Kroon gesproken als een ornament. De Koningin wordt
!1mandoerl'(?) van de F.epubliek genoemd. Spreker betreurt het dan,
dat de journalist ;:TJDKSHOTj door hulp van onzo monscn in staat
&̂ sjbold_ deT bô ujihto'lfól̂ uToir'tc"_ pubTicoron," vo'oï een TëcnTBank"
wordt ge*d~aagd e n" VchïïïSTg'"Yëv oiiSb nT ''ffl̂ yp̂ iont̂ order̂ êon
onde r schei d i ng".

Drs.Thiessen gaat dan nog verder in op o.o toestanden in
Indie als gevolg van het slappe beleid. Hij veronderstelt, dat
Minister-President Beel voor zijn radiotoespraak tot do Repu-
bliek gebruik maakte van öö zender Medan, omdat hij te Batavia
wellicht tot de orclc zou zijn geroepen. Spreker verklaart, dat-
het politionele optreden één maand eerder zou zijn geschied,
als niet op de bevmsten vooravond een bode van het Paleis Rijs-
wijk de tijding van het naderend optreden had gemeld aan Sjahrir,
waardoor Radio Djocja de bijna volledige tekst van de betreffen-
de legerordor kon voorleaen. Inleider belicht dan met voorbeel-
den de goede verstandhouding tussen Nederlandse militairen en
Indonesische bevolking. Naar zijn overtuiging heeft de politio-
nele actie geleerd, dat er geen Republiek Indonosia bestaat en
dat wie de jure of de facto deze lieden erkent een dwaas is.
Hij en de Nederlandse militairen voelden tijdons het optreden,
dat ze tevoren door de Regeringsvoorlichtingsdienst war-o n be-
drogen. Spreker noemt de democratie in de Republiek oen "demo-
nen-c r e at i e". Soekarno is een profiteur. Een rcpublikeins'TëgcTr
ÈeTst'aat evenmin, alles is daar terreur en collaboratie. Wat
naar zijn overtuiging wel bestaat is een sterke communistische
kern, hetgeen uit gevonden materiaal duidelijk blijkt. Daarin
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wordt zelfs gesproken over de Republiek Indonesia als de 12e
Sovjet Republiek. Het daarop betrekking hebbende bewijsstuk
heeft spreker in handen gesteld van de Amerikaanse ambassadeur
te Batavia, die het zeker wel zal weten te gebruiken,,

Zeer fel hekelt Dre*Thiessen vervolgens de beruchte order:
staakt het vuren, waardoor in het zicht van Djocja de Nederland-
se militairen gedwongen werden tot werkeloosheid. Hij zegt te
weten, wie voor deze order verantwoordelijk is. Niet Van Mook
of Generaal Spoor. De naam van de schuldige val hij nog niet
noemen, maar spreker zal een en ander zwart op wit zetten, waar-
na de betreffende persoon zich kan proberen te verdedigen. Naar
zijn mening hadden Van I look en Spoor kunnen verklaren, dat het
om technische redenen niet mogelijk was de order onmiddellijk
uit te voeren en was Djocja genomen kunnen worden. Toch hoopt
spreker, dat zulks binnenkort alsnog kan geschieden en hij wil
nog enig vertrouwen stellen in de vorming van een Verenigde
Statenbond, wanneer- de leiding daarvan wordt toevertrouwd aan •
een kundig man, die niet experimenteert, maar regeert. Nog even
gaat spreker in op de toestanden in het Aziatische deel van de
wereld, waar Pakistan gemaakt wordt tot uitvalspoort van het
communisme» De toekomstige rol van de Nederlanders moet niet
zijn die van "adviseurs" maar van humane directeuren. Op een
hartstochtelijke wijze roept spreker dan uit: «Weg met deze re-
gering, weg met dit kabinet, weg met het verraad». Want zeven-
voudig verraad is gepleegd. Lunshof signaleerde reeds het ver-
raad aan de Nederlandse vlag, maar spreker Zou willen, dat er
nog zes artikelen verschenen, gewijd aan het verraad van het
volk; aan de militairen, aan de Indo's; aan de gevangenen; aan
de goedwillenden; aan de doden* "Nooit zal God ons vergeven, als
wij verraad durven plegen".

Ook deze spreker besluit zijn geestdriftverwekkend betoog
met een opwekking de aanstaande verkiezingen te benutten en geen
uitstel hiervan te dulden. Hij zegt te weten, "dat
teit beu is van hot huidige^gedoe, maar door he
stelsel n'i'èTT"tot 'e'dn"l)p_losslng kan komen".

De woorden van deze inleider werden bij herhaling onder-
broken voor tekenen van instemming.

Prof.Coops dankt ook deze man voor zijn woorden en deelt
dan nog mede, dat door het huidige wanbeheer hier én in Indie",
de voedselvoorziening van Nederland in ernstig gevaar komt to
verkeren. Hij besluit daarbij mot de uitroep: "Laat Minister
Beel horen, dat Nec.grland het zo niet wenst".

Naar aanleiding van binnengekomen schriftelijke vragen,
worden vanaf de bestuurstafel door de heren Coo;os, Garon en
Thisssen na de pauze o^m. de volgende opmerkingen gemaakt:
Het bestuur van "Rijkséénheid» beraadt zich nog over de moge-
lijkheid met eon eigen oandidatenlijst uit to komon bij de
aanstaande verkiezingen.
Een massa-demonstratie in Den Haag kan niet overwogen worden,
omdat zulfcs zekor..gevolgd zou" worden door een nog massalere
communistische manifestatie.
Het Comité Ri jkséénheid zal zorgdragen voor publicatie van
volledige verlieslijsten in haar orgaan "Het laatste nieuws
uit Indiö".
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Mogelijk zou, in gelijke zin als het geval De Geer, een gerech-
telijk onderzoek tegen Schermerhorn gewenst zijn, om diens con-
tact met Sjahrir in de periode van de politionele actie, naar
de veronderstelling wordt geuit, dat de Nederlandse Regering
van een en ander op de hoogte moet zijn geweest.

Een suggestie om te komen tot een paleisrevolutie en het in han-
den nemen van de regering, wordt afgeraden in verband met de po-
sitie van H.M.de Koningin.

De naam van een geschikt leider voor Indie kan nog niet worden
genoemd, want dan zou deze man "misschien.met steun van de rege-
ring worden gekidnapt".

De regering beschikt over voldoende documentatiemateriaal, maar
bewaart dit in een glazen kastje. Een met foto's verlucht boek-
werk mag, op last van Minister Bael, niet verschijnen. Drs.
Thiessen heeft aan het Comité-Gerbrandy een 50-tal van deze
boeken ter beschikking gesteld.
De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat de regering zal trach-
ten de grondwettelijk voorgeschreven tussentijdse verkiezingen
te omzeilen.
Onder overweldigende instemming wordt het voorstel overgenomen
om een telegram te zenden aan H.M.de Koningin, waarin de zorg
van de aanwezigen over Indie's toekomst wordt uitgesproken.

Als sluitstuk van de bijeenkomst worden een serie licht-
beelden vertoond, vervaardigd on van explicatie voorzien door
meergenoemde Drs.Thiesson, over de huidige situatie in Indone-
sië, waarbij vele afbeeldingen voorkomen van door Indonesiërs
bedreven wandaden togen de persoon en bezittingen van Europea-
nen, Indo's en Chinezen. Cok over het verloop van de politione-
le actie zijn verschillende opnamen to zien. Hot geheel duurt
ruim een uur en hoeft de volle belangstelling van de aanwezigen,

To 25.30 uur wordt do bijeenkomst gesloten met zingen van
twoe coupletten van ons volkslied en een dricvrorf hoera op de
Landsvrouwe.

Het organiserend comité was kennelijk tevreden over het
verloop van dozo vergadering.
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dat
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XOüï VZRSLAG van de op Donderdag, 29 Januari 1948, in
het gebouw "Custodia", gevestigd aan de Brandtstraat 89 al-
hier, gehouden openbare vergadering, belegd door het "Haags
Comité Handhaving Hijkseenheid".

De zaal, die plaats biedt aan ruim 600 personen, was P-e-
heel bezet.

Spreker was Drs.John THIESS2H. geboren te Pekantan (H I«
26 Augustus 1906, die kort geleden uit Indonesië naar Neder-
land is gekomen.

Te omstreeks 20 uur werd de vergadering geopend en ver-
kreeg ïhiessen het woord. Ket onderwerp van zijn rede was " •'.•
"yat is er in Indië gebeurd en wat hebben wij nu te doen".

In een uitvoerig betoog ging spreker na hoe wij ten aan-
zien van Indië in deze impasse zijn geraakt. Spreker schreef
dit toe aan het slappe optreden der Engelsen en het uitstel-
len van de eerste Politiële actie, üet verraad kwam volgens
spreker niet uit Indië, doch dit vindt zijn oorzaak in Neder-
land. Door de slappe houding van de regering BEEL hebben win
ons presige voor de gehele wereld verloren. ~~

De Veiligheidsraad, die volgens spreker in Indië ook we]
"vuiligheidsraad" wordt genoemd, deelt de lakens uit in de
Indische kwestie, die een zuiver Ilederlandse aangelegenheid
is. Be Nederlandse regering slikt dit maar. "De Commissie var
goede diensten" noemt men, aldus spreker in Indië "De Commis-
sie van goede verdiensten". Het "staakt het vuren" zal nu w 02
den uitgevoerd, doch dit houdt alleen in, dat ,?een lijsten
van gesneuvelden meer zullen v/orden uitgegeven"; Over enkele
wesen zal wel blijken, wat de Republiek onder het "staakt hel
vuren" verstaat. Spreker stelt de ".V.P. en de P.v.d A ver-
v™!!0hr+el/L'̂  7°̂ , h!t ê'ev°erde regeringsbeleid in'lndiö. dal
voor het oni.ikrijk funest zal blijken te zijn. Deze regérim
moet aldus spreker, verdwijnen en plaats maken voor mannen '
die terzake kundig zijn en die ruggeeraat hebben. Gil hebt '
zo zeide^spreker, het straks zelf in^handen. Zorgt er voor'
?nt,-Sri1-/^'!̂ Ste+mannen :fiest- Oo* onze jongens'en mannen'in xndië moeten_ stra.es vrij hun stem kunnen uitbrengen. Stem-

' er s o
rede met de opwekking om pal te staan in de strijd te^er

macnten die ons koninkrijk uiteen willen scheuren.
â de pauze werd een aantal lantaarnplaatjes vertoond

betreding hebbende op de politiële actie. Dese plaat les wér
den aoor spreker nader toegelicht. Piaai^es wer-

?e omstreeks 23 uur werd de vergadering gesloten.

Verzonden op 5 Februari 1948
aan; C.V.D.
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Eadioredevoering van H*lï#de Koningin.

Ik heb de eer hiernevens in afschrift ter kennis van

I^soellentie t© teengen het hoofdartikel in «Het Laatste

uit Indle" vaja*3 Februari j*l«» onder het opschrift «D«

heeft gesproken. De oppositie sal niet zwijgen**, na^r de inhoud

waarvan ter bekorting verwezen moge worden»

Het wil BdJ voorlcoBien, dat dit hoofdartikel gezien most

worden als aansluitende op het telegram, Öat het 'Ccciité Hand-

having Ei.Jk6eenheid" 2 dezer Uwe ïjccellentie deed toekomen en

dat in extenso In hetzelfde blad naast het hoofdartikel, is af-

gedrukt, >

Hoewel ten overvloede moge ik hierbij nog aantekenen! dat

"Het Laatste Hieuw uit Indifl" aangexaerkt dient te worden als

het orgaan vaa het Comité.

HET HOOFD VAN DE CBN2BA12;

Aan Z«E» de Minister-President,
te

R A V £ H H A G £« -



DE KONINGIN HBEJT GESEROKEK - Dg DEPOSITIE ZAL NIBT ZWIJGEN»

De Koningin heeft gesproken, niet tot Haar volk, do oh tot onze
bondgenoten in de vorige oorlog* Het is Haar eerste rede over het In-
dische probleem en Zij sprak deze uit in het Engels, wij voelen dit
als een striemende zweepslag*

De Koningin heeft gesproken en Zij is daarbij afgedaald van de
hoogheid van Haar Koninklijke troon in de partijpolitieke arena en
Zij heeft gekozen voor de politiek van het Rooms-rode blok, belichaamd
in het kabinet Be el.

Waar het Indie-beleid nog steeds een strijdpunt uitmaakt in het
Nederlandse volk en.het opinie-onderzoek heeft uitgemaakt dat het
grootste deel van ons volk dit beleid niet wil, heeft Zij het volle
gewicht van Haar hoge ambt in de schaal geworpen ten gunste van een zo
fel veroordeeld beleid.

Wij weten dat het kabinet Beel in de eerste plaats verantwoorde-
lijk is voor deze rede en dat de Koningin een constitutioneel vorstin
is. Niettemin had Zij kunnen weigeren deze rede uit te spreken. Dit
is Haar hoog recht. Daarom valt het zo moeilijk Haar persoon, ten aan-
zien van deze rede, buiten het geding te laten. Wij weten dat de Konin-
gin onschendbaar is, maar wij weten ook, dat het beleid van het kabinet
Beel in flagrante strijd is met de Grondwet en dat zowel de Koningin
als de ministers trouw gezworen hebben aan de Grondwet.

De Koningin heeft gesproken en zij heeft gesproken in de geest
, van dit kabinet, dat telkens en telkens weer het Nederlandse volk heeft

gesteld voor voldongen feiten.
Ook in deze rede heeft de Koningin ons volk voor zo'n voldongen

feit gesteld, want nog geen enkel onderdeel zelfs, van de toekomstige
structuur van het Koninkrijk, is in de wet vastgelegd. Dit is de revo-
lutionnaire weg om verandering te brengen in het staatsbestuur*

De Koningin heeft gesproken en Zij heeft het Nederlandse volk
tegenover het buitenland gebonden, zonder dat ons volk daarover een
uitspraalf heeft gedaan die in een wijziging van de Grondwet of de In-
dische staatsregeling is vastgelegd.

De koningin heeft gesproken en Haar rede is niet in overeenstem-
ming met de\werkelijkheid in Indiö. Hiervoor is het kabinet-Beel ver-
antwoordelijk, dat Haar niet overeenkomstig de werkelijkheid heeft in-
gelicht. Nog altijd zuchten duizenden Nederlanders en Nederlands gezin-
den in de concentratiekampen. Hun ondragelijk lot maakte geen deel uit
van de overeenkomsten die met de republiek van rebellen werd aangegaan.

«Wij zouden de wereld vrij maken van angst en vrij van gebrek.
Wij zouden haar maken tot een plaats, waar de mens vrij is God te dienen
op zijn wijze en Waar hij vrij zijn mening uiten kan". Dit waren de

( Koninklijke woordea. Wij hebben het tot nu toe niet gedaan en dit blijfl
onze schande* Wij hebben deze hoge roeping verzaakt en daarvoor blijven
wij als volk verantwoordelijk.

De Koningin heeft gesproken, maar de oppositie zal niet zwijgen
en wij zullen ons blijven verzetten tegen dit beleid totdat, onzer roe-
ping getrouw en in overeenstemming met de wet, de Indonesische volken
weer beschermd worden tegen willekeur van wie ook*
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Iwmdcai vsrgsdaï-iïig betreffend e de Indouioalsaue kwtóiït4e,iiaar
&& jUihoua Kaarvaa ik mij v«roorloog te
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dd.

onderwerp:y@rgadering betreffende de
Indonesische kwestie.

Hierbij heb ik de eer Uwer Excellentie aan te
bieden afschrift van een op 10 februari 1948 te Zaandam ge-
houden vergadering betreffende de Indonesische kwestie,naar
de inhoud waarvan ik mij veroorloof te verwijzen.

HET HOOF» VAK Du GB1ITEAI&
VLILIGHÜIDSDIEKST

namens dezet

Z.E.de Minister v.Overzeese Gebiedsdelen

J*G.Grabbendam.
te

43223 - '46



VLRSLAG OM BASE VERSIERING E&tEGD 3300R DE AFDELING^ ZAAN
V-JJT IÏ1JT "NATIOIUAIi COMITÉ MDIUVIBG- RIJKSEENHTID" t DE

KIES VERENIGING j DE^CIiRISTELIJKln^TORISCHE 'UIT I""STAA'DKÏÏNDIG GEREFORMEERDE STAATSP^IJ" EN DE"PARTIJ VOOR ""
VRIJHEID EN DMOGRAIIE" IN DE GEREFORMEERDE KEI: TB ZAANDAM OP
10 FEBRUARI 1948, T
Aanwezig: ongovoor 1000 personen.
Hot Kerkgebouw biedt plaats aan: lè 00 personen.

Sprekers i 0,j/VEb.ollt afdelingsvoorzitter v. h. "Nationaal Comité
Handhaving Rijkscenheid" to Zaandam»
Pro i ' .Mr '.Piejber S .Gorbrandy , geb .te WymtoritBcradecl,
Ï3-4-1885 » wonVtc ' s-Gravënnago .
Cliarlcs Jpsoph Iffl.ace Mario Wol tor, ge b . te * s-Graven-
nago , 6--4-18BO» won* to ' s-Gr avonhage .
H.A.Lxmshof,

C.W.Ebcll opende de bijeenkomst met het verzoek gezamenlijk
het "lutiierlied" en "Een vaste burcht is onze God" te willen
zingen, waaraan all on voldeden,

Prof .Mr.P.S.Gerbrandy gaf vervolgens een uiteenzetting van de
st&atsrcchterlijke on staatkundige problemen Indonesië betref-
fende, In het bijzonder kantte spreker zich tegen het feit, dat Dr»
H. van Mook in Ncderlands-Indite over zoveel macht bc schikt, Op
de gebruikelijke wijze leverde hij voorts critick op de Rege-
ring, die met de Rcpubliük onderhandelingen voert. In do Repu-
bliek z~ou een terreur heersen "die haars gelijke niet kont in
de wereld". Na te hebben gememoreerd, dat hem, toen hij deze fei-
ten door middel van de radio wereldkundig maakte, do mond werd
gesnoerd, betoogde Prof .Gcrbrandy dat het stopzetten van do polit:
actie in Inditt hot moreel van do aldaar verblijvende Nederlandse
militairen heeft "kapot" gemaakt. Thans zou Indife een prooi zijn
geworden van internationale machten. Hoewel do Regering do Ne-
derlandse bevolking voorhoudt, dat hot in Indi$ goed gar.t, zou
er in werkelijkheid de grootste wanordo en terreur heersen.
Spreker bepleitte het behoud van de Rijksoonheid, "Nederland on
Inditt zijn één« Hot is niet Indonesië maar Nedorlands-Indicl"
riep hij uit. Na Sockarno gelijkgesteld te hebben met Hitler on
Musolini, besloot hij zijn toespraak met er op te wijzon, dat
hot Nederlandse Koninkrijk in govaar verkeert en in twee delen
uitcon dreigt te vallen.

Nadat gezamenlijk het lied "Zij zullen hot niet hebben" was ge-
zongen, botrad oud-Minister Wcltor het sprcokgostoeltc»Hij be-
sprak het economische gedeelte van do Indische kwestie en vroeg
zich af of de Rogoring wel rekening had gehouden met do ge-
volgen van haar politiek voor de bevolking van Nederland en die
van Nederlands-Inditt, Het kapitaal, dat in Inditt was belegd on
dat twGOiaaal zo groot is als dat, wat in jjnerika is gcinves-
tccrd, zou verloren gaan, indien do Regering in haar Inditt-poli-
tlpk+zou volharden» "De onvolprezen economische eenheid van Indil'
zotPolkaar worden gerukt door mensen die niet hot geringste
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verstand van economie hebben. Hij stolde Prof.Schermcrhorn -.n
Minister Dreos verantwoordelijk voor "de 70 millioen mensen,dio
op deze manier arm de honger on de terreur worden prijsgegeven,,"
De Heer Welter zei,niet veel te geven voor do mogelijkheden,dat
de Nederlanders in een agn. vrij Indonesitb kunnen exploiteren,
i.v.m» de Angel-Saksische concurrentie.Door het tegenwoordige'
Regeringsbeleid zou z.i» in' Indifc' een koloniaal stelsel in zij-
zwartste vorm ontstaan.
Hierop volgde wederom samenzang,waarna H.A.lunshof betoogde,
dat liet Indische vraagstuk in feite oen Haags vraagstuk is,Op
scherpe wijze viel 'spreker de Regering aan "dio do oppositie
op ondemocratische wijze vertrapt",hierbij eraan herinnerend
hoe Prof «Gorbrandy werd verboden voor de radio-omroep te
spreken. "De Rooms-Rodo-Regering" achtte hij een groot gevaar
voor Nederland. De toestand, waarin Nederland .en zijn bevolking
zich thans bevinden zou ernstiger zijn dan dio van de donkerst-)
bezettingsjaren. "V/ij zien 'thans een totale .afbraak.God alleen
kan ons nog helpen.Daarom zal dan ook de geestelijkheid in de
bedehuizen Gods hulp moeten inroepen,terwillc van do 9 nillioen
inwoners hier en de 70 millioen in Ncdorlands-Inditt,aldus be-
sloot H.A.Lunshof zijn toespraak.

Nadat staande het Ie on* 7e couplet van het "Wilhelmus" waren
gezongen,ging de vergadering uiteen.

G. V.D.
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ƒ5 er verband tussen de Chr. H'st. '
Unie en het c.h. dagblad De Neder-

lander? Mr. Kolf f, een der c.h. senatoren,'
heeft dit onlangs ontkend, kennelijk
om ook te ontkennen dat er verband j
zou zijn tussen de C.H.U, en het co-l
mité Handhaving Rijkseenheid, waar-
van de tegenwoordige hoofdredacteur^-
van De Nederlander een exponent is. j
Maar nu zien wij in de beschrii-
vingsbrief voor de a.s. algemene
vergadering der C.H.U., dat de c.h.
kiesvereniging Wassenaar voorstelt,
het hoofdbestuur uit te nodigen
maatregelen te nemen om de in-
vloed der c.h. beginselen op de
inhoud van De Nederlander beter
tot zijn recht te doen knmen. Niet no-
dig, zegt het hoofdbestuur in zijn
prae-advies op dit voorstel: de artike-
len 8 en 9 van de overeenkomst inzake
De Nederlander waarborgen die in-
vloed voldoende. Hier is dus zo offi-
cieel mogelijk uitgesproken, dat er wel
degelijk contact tussen Unie en 'krant
bestaat.

En hoe zit het dan met het comité
Rijkseenheid? Ook daaromtrent leert
de beschrijvingsbrie} iets, althans bij-
na iets. Zo is er een voorstel van de
afdeling Wezep, o.m. behelzende
„krachtige steun en medewerking aan
de stichting Handhaving Rijkseen-
heid". Als praeadvies hierop zegt het
hoofdbestuur doodleuk: „Het hoofd-
bestuur heeft nimmer doen blijken van
afzijdigheid ten opzichte van het stre-
ven naar Rijkseenheid".

! Kort en bondig in hiermee precies
niets gezegd omtrent eventuele organi-
satorische relatief tussen de C.H.U. en
het comité Handhaving Rijkseenheid,



POLITIE TE AMSTERDAM
HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Nr. LD.

Uw brief:

250 B - 48 Amsterdam, 1 April l
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-5. APR.1948

Onderwerp : Activiteit "Comité Han&
having'Ri jkseenheid~

Bijlagen:

GEHEIM.

' 1UREAU B
' • 6 APR194»

; -f'r

Aan

Door het bovengenoemde Comité werd van Maandag 29 Maart j,l.
tot en met Woensdag 31 Maart d. a. v, in enige zalen van gebouw
"Bellevue", Marnixstraat, siMrer,7~een tentoonstelling georgani-
seerd onder het motto: "In dj e wac.ht",

De toegangsprijs was vastgesteld op £'. o. 25 per persoon, waarbij
was inbegrepen gelegenheid tot het bijwonen van een filmvoor-
stelling.

Voor deze tentoonstelling was middels advertenties in de plaatse-
lijke pers propaganda gemaakt. Op vallend was, dat noch hierbij,
noch aan de zaal kenbaar werd gemaakt, dat een. en ander geschied-
de onder auspiciën van het bovengenoemde Comité,

Tot enige uren voor de sluiting was het totaal aantal oezoekers
ongeveer 1000, zodat zeker niet gesproken mag worden van een
succes»

De tentoonstelling bestond uit een verzameling foto's uit het
Indie van v&or de oorlog en uit min of meer bekende opnamen van
de gevolgen der Japanse bezetting en het daarna optredende ex-
tremisme. Met enig cijfermateriaal werd de grote waarde vaa
de Indische archipel voor het Nederlandse ^olk aangegeven. Op de
tentoonstelling waren, een tweetal stands ingericht, waar de be-
kende brochures en boekwerken van het Comité Handtiaving Eijkseen-
heid ter inzage en te koop werden, aangeboden.

De vertoonde smal filmen, vermoedelijk ter beschikking gesteld dooi
het Indisch museum te Amsterdam, gaven o. a. opnamen van het be-
zoek ̂ a?/4 roe ge re Gouverneur-Generaal aan een Javaans zelfbe-
stuurder en van het werk der Rode-Kruis hulpcolonnes in het ge-
bied van de Republiek Indonesia. De filmvoorstelling duurde ~
geveer 30 minuten.

geheel maakte een zeer eenvoudige indruk en was niet in
staat de bewondering van de bezoekers weg te dragen.

Verz.. aan Hfd, C. V.D., ' s-Hage,

1000-10-47
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Activiteit »Ge®it4
Handhaving
eenheid*

il j lagen i drie.

Door het bovengenoemde Comité werd van Maandag B9 Haart J*l. tot
en mot Woensdag 31 Maart d.a.v. la enige zalen van gebouw "BeH©*
vue", Marniistraat, te Amsterdam, een tentoonstelling georgani-
seerd onder het iaotto: "Indlö̂ waoht" *
Do toegangsprijs was vastgesteld op f,O,£5 p*r persoon, waarbij
was Inbegrepen gelegenheid tot het bijwonen van een filmvoorstel-
ling,
Voor deze tentoonstelling wan middels advertentie» in de plaatse-
lijke pers propaganda gemaakt. Opvallend was, dat nooh hierbij,
nooh aan de zaal kenbaer werd gemaakt, dat een «n ander geschiedde
onder auspiciën van het bovengenoemde Comité*
Tot enige uren vóór de sluiting wae het totaal aantal bezoekers
ongeveer 1000,, zodat zeker niet gesproken mag worden van een suc-
ces.
De tentoonstelling bestond uit een verzameling foto»s uit het
India van vèèx d« oorlog en uit min of meer bekende opnamen van
de gevolgen der ̂ opanae "bezetting «n het daarna optredende extre-
misme. Met enig cijfermateriaal werd de grote waarde van de Indi-
sohe arohipel voor het Nederlandse volle aangegeven, ©p de ton*
toonstelling waren een tweetal stands ingericht, waar de bekende
brochures «n boekwerken van liet Comité Handhaving Rijkaeenheid
ter inaage en te koop werden aangeboden
De vertoonde smalfilmen, vermoedelijk ter beeehikking gesteld
floor het Inölech museum te Amsterdam, gaven o.a. opnamen van
bezoek van «on vroegere Gouverneur-Generaal aan een Javaans
bestuurder «n van het werk der Rode Kruia hulpcolonnes in het ge-
bied van de löptibliek Indonesië. De filmvoorstelling duurde oug«»
veer 30 admiten*
Het"geheel maakte een zeer eenvoudige indruk en was niet in staat
de bewondering van de bezoekers weg te dragon*


